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Г I лама
* До избирането на ново 
правителство Маршичанин ще 
изпълнява длъжността и 
президент на Република 
Сърбия *
Заместник-председатели на 
парламента са Гордана 
Поплазич, Стефан Занков,
Предраг Маркович, Воислав 
Михайлович и Зоран 
Анджелкович. Шестият 
подпредседател ще бъде 
избран допълнително

След жестоки политически 
разпри, обвинения и контраобви- 
нения, които оповестяваха дори 
свикване и на нови избори, при 
третия опит в сряда бе учреден 
новият парламент на Република
Сърбия. тели за Маршичанин гласуваха 128 депутати, шичанин броят на подпредседателите е уве-

Заместник-председателят на Демокра- Кандидатът на Сръбската радикална партия личен с още един. Вакантното подпредседа- 
тическата партия на Сърбия (ДСС) Драган (СРС) Гордана Поплазич получи 81 
Маршичанин беше избран с гласовете на 
ДСС, Г 17 плюс, Сръбското движение за об
нова (СПО), Нова Сърбия и СПС за пред- В съзвучие с досегашния Правилник за ра- 
седател на Скупщината на Сърбия. ботата на парламента бяха избрани и петима

От присъстващите 245 народни представи- подпредседатели, а по предложение на Мар-

Босилеград: 
„Феррум” от Нови 
Сад се готви да 
открие фабрика за 
бутилиране на вода

:Г1
и подпредседателите на Скупщината на Сърбия на цеха п^ез

гласа, телско място ще се попълни от редовете на 
докато 36 народни представители се въздър- Демократичната партия, която все още не
жаха. излъчила своя кандидат. I

(По-обширно на стр. 3) (На 5 стр.)

ТВОИПо идея на КИЦ „Цариброд"

Шюст и Васил
(Стр. 6)Лески 1 Босилеград

формационният център се за
дължава изцяло да поеме раз
носките за изработването, 
транспортирането и монтира
нето на бюста.

В КИЦ изтъкват, че поста
вянето на бюста на Левски е 
израз на стремежа за опазва
нето на националната иденти
чност на българското населе
ние в Босилеградска община, 
като инициативата е в съот
ветствие със Закона за малци
нствата и с политическите ст
ремежи за интегриране на 
СЧГ в Европа като страна, 
уважаваща правата на човека 
и особено националната и ку- ))НАПОРНО ККОКЙТЕ ШКОУАС , 7 7В края на миналата година 

Културно-информационният лтурната идентичност на мал- 
ценгьр “Цариброд” - филиал цинствата. В иска се подчер- 
Босилеград - е отправил иск тава и необходимостта от про- 
до Изпълнителния отбор на ява на Добра воля и засилване 
ОС да му разреши да постави на сътрудничетвото и разби- 
в центъра на Босилеград бюст рателствто между България и 
на Васил Левски. Сърбия и Черна гора, огром-

I./I:

ТВ0 за
От ИО е поискано да даде ното значение на името и де- 

писмено разрешение за поста- лото на Левски за историята и 
вянето на бюста на видно мяс- културата на блъгарската на- 
то в центъра на града на 16 пия и стремежът му за сбли- 
квадратни метра площ. В иска жаванхе между българския и 
се посочва, че повод за поста- сърбекия народ и всички бал- 
вянето на бюста е Денят на кански народи на основата на 
обесването на Васил Левски - демократичните идеали,
19 февруари, а Културно-ин-

тшикатд
Успешен
професионален дебют 
на Енес Хамидович
(На стр. 8)(На 3 стр.)
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Новини от БългарияВоенна делегация на 
Гърция в БългарияНяма съществена 

терористична заплаха за СЧГ участието в операции но поддър
жането на мира, както и задъл
бочаването на двустранното сът
рудничество във военната обла-

В програмата на посещението 
са предвидени срещи на генерал 
Антонакопулос с президента и 
главнокомандващ въоръжените 
сили на Република България 

По покана на началника наГе- ционалната отбрана на Републи- Георги Първанов и с министъра 
пералния щаб на Българската ка България генерал Георгиос на отбраната Николай Свинаров. 
армия генерал Никола Колев на Антонакопулос. Обсъждат се 
тридневно официално посеще- въпроси, свързани с реформата в ще посети 61-ва механизирана 
ние в България пристигна начал- Българската армия, подготовка- бригада в гр. Карлово и Военната 
никът па Генералния щаб на На- та и интегрирането в НАТО, академия “Г.С. Раковски .

Министърът на отбраната на държавната общност 
Борис Тадич оцени, че няма съществена терористична зап
лаха за Сърбия и Черна гора. Според него ситуацията да
леч не е драматична и се намира под контрол. Според ми
нистър Тадич, фактът, че в страната не е имало терорис
тични атаки, означава, че са предприети адекватни про
филактични мерки.

В коментар на изявлението на началника на военното разуз
наване на Сърбия и Черна гора полковник Момир Стоянович, че 
тази служба има мрежа сътрудници в Косово и Метохия, Тадич 
каза, че изявлението на полковника е зле предадено от медиите.

ст.

Гръцката военна делегация

Кощуница разговаря с 

Монтгомъри
България - НАТО

Пълноправен член през това лято
Председателят на Демократичната партия на Сърбия (ДСС) Вои

слав Кощуница разговаря с посланика на САЩ в Белград Уилям 
Монтгомъри за следизборното положение в Сърбия.

Монтгомъри каза, че е искал да се информира лично от Кощуни
ца’ как вървят нещата около сформирането на новото правител
ство”, по-добре за да разбере настоящата ситуация.

В съобщението на ДСС се изтъкват и думите на Кощуница, който 
каза, че “отлагането на конституирането на скупщинските органи 
отлага и началото на важни законодателни дейности в Парламента”. 
Кощуница отделно разговаря и с посланика на Великобритания в 
Белград Дейвид Гаувън.

Пресата в Хърватска оповестява

България ще стане пълноправен член на подготвяне на българските въоръжени сили 
НАТО през това лято, заяви в предаването така, че те да бъдат използвани и за операции на 
“Здравей, България” на Нова телевизия замест- НАТО. 
ник-директорът на Европейския център за 
изследване на сигурността “Джордж Маршал” може да си позволи държавната хазна да харчи за 
майор Майкъл Макарти. Той благодари на целия въоръжените сили. Броят на българската армия 
български народ за това, че оказва съдействие в ще зависи от задачите, които правителството ще 
борбата с тероризма и обясни, че когато Бъл- възложи на военните и колко пари може да 
гария се присъедини към НАТО, тя ще има задели за издръжка на военни, подчерта

Макарти и добави, че структурата на базите на

- Правителството трябва да определи колко

отговорности да помага на другите членки.
- Едновременно с това ние поемаме отговор- САЩ в момента е подложена на строг преглед, 

пост да помагаме на България тогава, когато тя Майор Макарти подчерта още, че работата на 
се нуждае от помощ, подчерта Макарти. По Европейския център за изследване на сигур- 
неговите думи САЩ очакват с нетърпение ността “Джордж Маршал” е да помогне на Бъл- 
България да седне на масата до тях. Той гария и другите партньори за изграждането на 
подчерта, че след приемането на България в демократичното общество.
НАТО ще следва поставянето на въпроса за

Наскоро договор за подялба
Хърватска има намерения 

скоро да ратифицира споразуме
нието за подялба и а имуществото 
на бивша Югославия, понеже но
вото правителство в Загреб и 
дипломацията считат, че отлага
нето може само да навреди на 
хърватските интереси. Отлага
нето не е добро от дипломатичес
ка гледна точка, но и поради на
тиска на САЩ и ЕС върху Хър
ватска.

Както пише “Вйесник”, Хър
ватска е единствената държава 
от бившите югославски републи
ки, която не е ратифицирала спо
разумението и то поради изчез-

ването на 589 милиона долара от 
съвместния девизен резерв съх
раняван в смесените банки. Пре
дставители на ЕС изискват от 
Хърватска да ратифицира спора
зумението, обещавайки й помощ 
на специалисти, понеже парите, 
които се прехвърлят от една бай
кова сметка на друга, не могат 
току-така да изчезнат. Амери
канците също така смятат, че ре
шаването на въпроса е твърде 
важно и припомнят, че 225 мили
она долара са деблокирани от 
американски банки и са платени 
на държавите от бивша Югосла
вия.

1
Докладът от вътрешноведомствена проверка 

за атентата срещу българския контингент в лагер 
“Индия” в Кербала е готов и след като бъде под
писан от всички членове на комисията ще бъде 
представен на Народното събрание, българския 
президент и Министерския съвет. Това съобщи 
българският заместник-министър на отбраната 
Илко Димитров на откриването на конференция
та “Преглед на националната отбрана, изгра
ждане на способностите”, която се проведе в град 
Пловдив.

Весела Драганова:Словения връща 

гражданския статут Симеон
Сакскобургготски 

е честен човек
Народното събраниеВъншното министерство па Словения започна да връща граж- 

• донския статут на заличените от регистрите след разпадането на 
бивша Югославия. Статута ще си върнат онези граждани, които са 
доказали, че имат постоянно пребиваване в Словения, след като 
тя е станала независима държава, заяви словенският министър 
външните работи Радо Бохинц. Въпросът за хората, 
граждански статут в Словения след разпадането на бившата 
СФРЮ, е един от главните политически проблеми в страната.

В навечерието на Олимпиадата в Гърция____

Спор в пленарната зала на Народното събрание в 
София предизвика предложението на Коалиция “За 

Симеон Сакскобургготски е честен човек и България” в дневния ред на заседанието за тази 
вярвам, че тази му честност не е поругана от нещо, седмица да бъде включено и създаването ма вре- 
което той е направил, заяви лидерът на Партията менна анкетна комисия за разследване дейността на 
на българските жени Весела Драганова. Надявам министри, областни управители и други длъжно- 
се, че назначената от премиера комисия ще стни лица, свързани с възстановяването на имотите 
установи истината. Винаги на министър-пред- на премиера Симеон Сакскобургготски. Първо- 
седателите, които да са били те, са предоставяни начално пародиите представители приеха предло- 
ведомствени апартаменти, посочи Драганова. Ако жеиието. Константин Пенчев от НДСВ незабавно

на
лишени от

Специални 

мерки за 

сигурност

пулос-Даскалаки. Тя добави, че 
Гърция ще увеличи броя на 
войниците, които директно ще се 
грижат за сигурността по време 
на Игрите, на 10 000, което с 5 
пъти е повече от обичайната им 
численост. Освен военните, по 
време на Игрите ще бъдат анга
жирани още 40 000 полицаи и слу
жители на силите за сигурност, с 
което техният брой ще стане три 
пъти по-висок в сравнение с ми
налата олимпиада в Сидни 2000 
година.

За сигурността на Олимпийс
ките игри Гърция осигури рекор
дните 650 000 000 евро.

имат законови основания да получат жилища, поиска прегласуване и заяви, че парламентът не
може да се меси в спор, който е компетентността 
само на съда.

няма нищо нередно, смята лидерът на Партията 
на българските жени.

БСП иска властта политика или по конкретна тема. Като потен
циални партньори лидерът на БСП Сергей 
Станишев посочо ДПС, НДСВ, Гражданската 
партия за България на Богомил Бонев, ВМРО.

Като предлага вот на недоверие към прави
телството БСП цели отвличане на общественото 
внимание от скандала с финансирането на пар
тията от режима на Саддам Хюсеин. Това заяви 
заместник-председателят на СДС Йордан Ба
калов. Той допълни, че очаква нови разкрития за 
връзки между БСП и бившия режим в Ирак по 
схемата “Петрол срещу оръжие”. _

Около 40 000 войници, които 
охраняват границите на Гърция с 
България, Македония, Албания 

на Олимпийс-

Подготовката за предстоящите парламентар
ни избори е единствената задача, която БСП си 
поставя за тази година. Това стана ясно на 
Висшия пленум на ВС на партията. От левицата 
поясниха, че ще направят всичко възможно 
изборите да бъдат предсрочни.

За да предизвика предсрочни избори, БСП ще 
иска вот на недоверие на правителството. Не е 
уточнено още дали той ще е за цялостната

и Турция по време 
ките игри в Атина това лято, ще 
бъдат подготвени да реагират 

евентуална терористичнапри 
заплаха.

Това съобщи председателят 
комитет нана Организационния 

олимпийските игри Ана Ангело-
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Как ще бъде сформирано новото 
правителство на Сърбия?______

Драган Маршичанин Воислав Кощуница Отворени са вратите за ДСКрачка напред за 

Сърбия
Тръгна

В паузата след гласуването лидерът на ДСС 
Воислав Кощуница каза с очевидно облекчение:

- Коментарът може да се каже със спортното 
послание: “Тръгна!” Това е голяма крачка 
ред, понеже след това гласуваме ще имаме и 
адекватна Скупщина на държавната общност 
Сърбия и Черна гора, в която все още седят 
представители, за които там вече няма място, 
включително' и представители па онези партии, 
които на изборите на 28 декември бяха отдухани 
от политическата арена.

На журналистически въпрос за сътрудничест
вото със социалистите Кощуница отговори, че е 
важно Скупщината да има председател 
това трябва да гласуват всички, които настояват 
за стабилни институции. Аз тук не виждам 
какъв проблем, каза той.

Като и.д. президент на Републи
ката ще се консултирам с всички 
парламентарни партии във връзка с 
формирането на новия кабинет, 
след това, ако се покаже, че има 
парламентарно мнозинство, ще 
предложа кандидат-премиер, каза 
Маршичанин. Не ни интересуват 
никакви документи, предложени от 
ДС, понеже ДСС ясно каза, че 
преговорите на “демократичния 
блок” с тази партия са прекратени, 
допълни той.

Подпредседателят на ДС Борис 
Тадич заяви, че в настоящия мо
мент той не вижда как тази парт 
би могла да сътрудничи ст.иар. “де
мократичен блок” във връзка с 
формирането па новия кабинет, 
“понеже ДС е посочен като някой, 
който не трябва да влиза в прави
телството”.

Лидерът на ДСС каза, че ще про
дължат разговорите сдъмократите 
за подкрепа па правителството на 
парламентарното малцинство, а на 
въпроса очаква ли тяхната подкре
па, той отговори положително. Ако 
се съди по тези индикации от двете 
партии, става все по-ясно, че прави
телството, което биха сформирали 
ДСС, Г-17 плюс и СПО-НС трудно 
ще устои. Другите партии от този 
блок са малко по-оптимистични и 
все още не са се отказали от тази 
възможност.

- Не сме затворили вратите за 
ДС, когато става дума за кабинета, 
заяви председателят на Политиче-

Динкич апелира към 
демократите да решат 
вътрешнопартийните си 
отношения, които според него, 
пречат на преговорите. Той 
прецени, че изявлението на 
Тадич, че „на социалистите са 
отворени вратите за 
завръщането им в 
законодателната власт“ е 
обикновена политическа 
манипулация, чиято цел е да
смути обществеността.

■

Новоизбраният председател на парламента на 
Сърбия Драган Маршичанин каза, че с учредяването 
на Скупщината в сряда Сърбия е доказала 
да си решава проблемите. Маршичанин добави, 
същото време е станало ясно, че те могат да се 
решават само ако общият интерес се постави над 
личния и партийния. В обръщението си към 
ните

нап- а
, че може 

че в

народ-
представители, след като беше избран, 

Маршичанин каза, че всички съзнават, че институ
ционалната криза се задълбочава с неудачната поли
тика и бруталните средства, с които се провежда тя, 
но от нея може да се излезе крачка по крачка. 
Първата от тези крачки са били изборите, втората - 
конституирането на парламента, а скоро ще се пред
приеме и третата стъпка - изборът на правителство 
на Сърбия, поясни Маршичанин.

и че за ския съвет на СПО Боян Димитрие- 
вич.

ия

Почти идентични бяха думите и 
на подпредседателя на Г-17 плюс 
Младжан Динкич.

- Ще настояваме преговорите с 
ДС във връзка с формирането на 
кабинета да продължат. Трябва да 
се опитаме да доближим станови
щата им с тези на ДСС. Прочисте
ната Демоктарическата партия е 
естествен партньор на Г-17 плюс в 
новото правителство, каза Динкич. 
По неговите думи изпълнителната 
власт трябва да бъде учредена 
най-късно до 1 март.

- Най-близко ни е или правителс
тво на парламентарното мнозинст
во с ДС, или правителство на мал
цинството, което тя ще подкрепи. 
Това са единствените две опции, 
които обмисляме в момента, каза 
Динкич.

ни-

Зоран Живкович:
~ Солана:

За Сърбия е 
^ важно 
11 демократично

Заместник-председателят на Демократическата партия Зоран ПраВИТвЛСТВО

И

Ж1

а

Живкович заяви по повод решението на ръководството на Со- 
циалистическата партия на Сърбия да подкрепи кандидатурата на 
Драган Маршичанин (ДСС) за председател на парламента, че “мо
же би се осъществява част от договореното на тайната среща 
между Воислав Кощуница и Слободан Милошевич”.

Живкович каза, че не го учудва решението на Социалистиче- парламента е да получи 
ската партия да подкрепи кандидатурата на Маршичанин. „стабилно, реформаторско и

т, „ проевропеиско правителство . В- Как които и да е може да откаже подарък, които със сигурност коментар за товаГче
не е очаквал - от дъното на политическата история на Сърбия председателят на парламента е 
някой отново да се изкачи на властови позиции, подчерта Жив- избран благодарение на 
кович. гласовете на Социалистическата

Той каза, че донякъде е учуден от позицията на ДСС. “Ако си партия на Слободан Милошевич,
„ . Солана каза. че е изключителноспомним, че тайната среща между Кощуница и Милошевич на 4 важн0 правителството дв 6ъде

октомври 2000 година остана тайна до днес, може би сега се из- сформирано от 
пълнява част от онова, което тогава е било договорено”, изтъкна демократическите партии. 
Живкович.

Комисарят на ЕС, отговарящ за 
външната политика и
сигурността Хавиер Солана, 
заяви, че най-важното за Сърбия 
след избора на председател на

Среща на председателите на общините от 
Пчински и Ябланишки окръг____________

Още 44 000 долара 

за Босилеград
Към края на миналия месец в дина само 10 от проектите ще могат 

Прешево се проведе среща на пред- да бъдат финансово подпомогнати 
седателите на общините от Пчин- от ЮНДП. Те са от областта на ни
ски и Ябланишки окръг е предста- фраструктурата и социално - ико- 
вители на различни чуждестранни комическата сфера, 
организации като УСАИД ЦХФ,
ДАИ, Международната организа- лучи допълнителни средства на 
ция по труда и няколко кредитира- стойност 44 хиляди долара - сума, 
щи финансови институции. Ини- която ще се прибави към предва- 
цнатор на срещата бе ЮНДП.

Целта на срещата бе уточня- община средства. С това решение 
нането на приоритетните програми общината се нзеднаквява с другите 
за развитието па общините от Пчи- общини от региона по право 
нскн и Ябланишки окръг, всичко финансово покритие, 
посредством развойните проекти, 
финансово поддържани от ЮНДП, рат приоритетите на всяка община 
програмата за развитие към ОП. от региона и по този начин да бъдат

На срещата присъства и Влади- решени най - наболелите проблеми 
р Захариев, председател на ОС - във всяка община поотделно. 

Босилеград, който представи 16 През следващите три години 
проекта, предложени от заинтере- ЮНДП ще вложи чрез програмите 
сушиш частни лица или представи- за развитие в 11 - те общини от ре- 
тели на предприятия и ниституцпии тона около 900 хиляди евро. 
от Босилеград. Обаче през тази го-

Биографията иа Маршичанин
Босилеградската община ще по-В обосноваването на избора па Ма-Драган Маршичанин е роден на 26 

януари 1950 годила в Белград. Завър- ршичанин за председател на парламента 
шил е Икономически факултет. Рабо- Деян Михайлов каза, “че с новия избор 
тил е в няколко стопански предприятия, Народната скупщина отправя послание 
а на изборите през 1992 година е избран до обществеността, че новоизбраната па- 
за отборник в СО Врачар от листата на родна власт в държавата ще работи от- 
ДЕПОС. По-късно е бил председател говорно, че ще осигури сътрудничество с 
на тази белградска община. От 1997 го- всичките депутатски групи за изработ- 
дина става секретар на Демократичната ване на новата Конституция и за прис- 
партия на Сърбия (ДСС), а от януари до манс на закони, че ще контролира ра- 
декември 2(Х)1 г. е бил председател на ботата па бъдещото правителство и по 
Скупщината на Сърбия. На 6 декември такъв начин да даде принос за рефор- 
112 депутати от ДОС са гласували да миране на политическата система и за 
бъде освободен от този пост и той е демократизацията на обществото", 
подал оставка. Маршичанин е женен и

рнтелно договорените за нашата

на

Взето е решение да се прецизн

ия

има едно дете.

Подпредседатели на Скупщината с.н.
Скупщината на Сърбия избра петима подпредседатели двама от които са от Сръбската ра
дикална партия (СРС).

Гордаиа Поплазич от СРС с лужва военната си служба във обнова (СПО) подпредседател на 
родена в Белград на 5 април 1956 Войската на СЧГ. Скупщината па Сърбия с Воис-
година. Завършила е Юридичсс- Предраг Маркович с избран за лав Михаилович, роден на 3 сен
ки факултет. Работила е като подпредседател от Г 17 плюс. Ро- тември 1951 в Белград, където е 
секретар на СО Земун от 1996 до ден е на 7 декември 1955 г. в Че- завършил Юридически факул- 
1998 г. В сръбското правителство пур, край Парачин. Следвал е тет. Вече два пъти е бил подпред- 
е избрана на 24 март 1998 и е била журналистика в Белград, а исто- ссдател на парламента - от 1993 
министър за местното самоупра- рия и култура в Испания. Бил е до 1997 и от 1997 до 2000 г. 
вление. След парламентарните редактор на вестниците “Сту- Зоран Анджелкович е избран 
избори през 2000 става народен дент”, “Книжсвна реч” и “Вре- за подпредседател от СПС. Роден 
представител. Омъжена е и има ме” и на списанията “Видици” и е през 1958 във Варварин. Наро-

“Книжевност”. Той е основател и ден представител в Скупщината е
бил пет пъти от 1990 година. Бил

Бюст на Васил 

Левски в Босилеград
(От 1 стр.) площи в града.

От представители на ДСБЮ 
Искът за поставянето на бюста е у3пахме> че „ тази партия преди 

бил’ включен в дневния ред иа десети11а ГОдини също е отправила 
последното заседание на НО, което нск д0 общинското ръководство в 
е проведено миналата седмица. Босилеград за издигане на памет- 
Членовете па ИО са подкрепили Ш1К па ваСил Левски в центъра на 
становището, че този орган не е Града (пред сградата на сегашното 
компетентен по този въпрос и за- данъчно управление), но за съжа- 
това искът на КИЦ ще бъде предо- леиив не Са получили никакъв от- 
ставеи па Управителния съвет на го„ор от общината.
Общинската дирекция за строител
ни площи и пътища, в чиято ком
петенция е издаването на разреши
телни за постройки па обществени

три деца.
Вторият подпредседател от собственик на издателската 

СРС е Стефан Занков, роден в къща “Стубови културс”. Мар- е депутат и в съюзният иарламе- 
София на 31 март 1976 г, Абсол- кович е подпредседател иа Г 17 нт. Женен е и има две деца. 
вент е в Електротехническия фа- плюс. Има един син. 
култет в Ниш и в момента отс-

П.Л. Р.

От Сръбското движение за



в февруари 2004

Проект на нишкото сдружение „Траг" Нов главен редактор 

на Радио НишЙ
че сменянето на един редактор е авторитет на ръководител и за
паша работа и няма толкова да това сметнах, че е по-добре ко- 
вълнува медиите и общественото лежката Бургич да стане главен 
мнение, но след като във вест- редактор. Тя има знания, доста- 
ниците”Глас явиости” и “Данас” тъчно е решителна, но и умерена, 

некоректно за да се справи с проблемите - 
принудихме се да изясним неща- каза Петкович. 
та. Нито Велибор Петкович пре- Новият главен редактор Ма- 
ди няколко години е станал гла- рия Бургич изтъкна, че радио- 
вен редактор по политическа ли- програмата трябва да се съживи, 
ния, нито сега Мария Бургич е че журналистите и водещите ще 

Мария Бургич, журналистка с заела този пост по такъв начин, правят контактни емисии със слу- 
опит, е новият главен редактор 
на Радио Ниш. На пресконфере
нция в медията директора м-р 
Милан Керкович съобщи, че до
сегашният редактор Велибор 
Петкович не е освободен от пос-

Неотдавна Българско 
национално радио и Радио Ниш 
сключиха договор за поставянето на главен редактор се занимават с това, ще направи
сътрудничество. Въз основа на не е имаЛо връзка с политиката и сондаж - каза Бургич на прескон-
това прогрвмата нз сръбски език той изпълнявал тази ференция в Радио Ниш.
на БНР е изпратила вести, които ^
е излъчило и нишкото радио. длъжност, и сега.
Колегите от Ниш изпратили в - Аз имам професионален ав-
България вести на български, торитет сред колегите, но не и 
които подготвя редакцията на

1ЕЕ=Ьстасвпаоред Представители на ОССЕ
веднъж седмично. В ДИМИТрОВГраД
та си, а е сменен и ще бъде в 1 1 1
ръководещия екип заедно с Ма
рия Бургич и Биляна Миялкович.
Керкович каза, че това обикно
вено събитие е било лошо предс
тавено, в някои вестници, с поли
тически параметри, 
всъщност не съществуват.

- Ние в Радио Ниш смятахме,

колегите писаха
Поставено е началото на нов 

проект, чиято цел е да се проучи 
каква е междуетническата толе
рантност в продукцията на елект
ронните медии и доколко всъщн
ост те могат да влияят положи
телно в това отношение. Проек
тът се реализира с финансовата 
подкрепа на Гражданския пакт за 
стабилност в Югоизточна Европа 
и в него трябва да участват пред
ставители на трите града от Ев- 
рорегиона - София, Скопие и 
Ниш. Според думите на коорди
натора на проекта доцент д-р 
Миряна Кристович, все още не са 
създадени контакти с колегите 
им от България. Затова на кръг
лата маса в Ниш към края на 
миналата седмица участваха само 
представители на някои от ни
шките и скопските малцинствени 
медии и на неправителствената 
организация на туркиниге в Ма
кедония.

Социологът Михайло Манич 
съобщи данните, получени от 
Съвета за радиоразпръскване в 
Скопие, според които македонс
ката телевизия има 65 часа сед
мично програма на албански 
език, 17 часа на турски, два и по
ловина часа на сръбски език, а по 
един час и половина на ромски, 
влашки и босненски език. Маке

донското радио предава 60 часа 
седмично на албански език, 38 ча
са на турски, на ромски и влашки 
по три часа, а на сръбски и бос
ненски език нямат предавания. 
Освен националното радио и те
левизия, в Скопие работят 4 ра
диостанции и пет телевизии, кои
то имат малцинствени програми, 
но това са предимно на албански 
и ромски, докато частни телеви
зии на турски, сръбски и влашки 
език не съществуват.

Манич каза, че в Ниш “Арт 
ТВ” има 5 минути дневно новини 
на български език, РТВ “Ниша
ва” и “Радио Чаир” имат двуези
чни програми на ромски и сръб
ски език, Радио Ниш има всеки
дневно предаване по 10 минути 
на български език, а след извстно 
прекъсване пак ще имат вести и 
на ромски език, както и “РТВ Бел 
ами”.

Това е чисто професионално - тя шателите, ще подготвят авторски
е наша колежка с опит и има предавания.

- Искаме да се доближим дознания и сили да подготви нова 
програмна схема и да ръководи слушателите с нова денонощна 
редакцията в новите условия - из- динамична програма, но искаме и 
тъкна Керкович.

Бившият главен редактор Ве- какво най-много се предпочита, 
либор Петкович потвърди, че Затова някоя от агенциите, които

да разберем колко ни слушат и

М. Тодоров

Координаторът на проекта д-р 
Миряна Кристович каза, че той 
все още не е готов, ще бъде до
пълнен с данни за българските 
електронни медии и с по-подро
бен анализ на досегашните пос
тижения, както и с препоръки за 
бъдещето, в съответствие с евро
пейските стремежи.

Висшият политически съветник в Мисията на ОССЕ в Сърбия 
и Черна гора Стелнос Беис-Камнарокос вчера посети Димит
ровград, където разговаря с представители на общипските влас
ти, на полицията, на съдилищата и митницата, на политическите 
партии и неправителствени организации, с представители на На
ционалния съвет на българското малцинство в СЧГ и на медиите.

Целта на вчерашната среща беше да се изготвят данни за 
предстоящото посещение на шефа на Мисията на ОССЕ в СЧГ 
посланик Маврицио Масари в Димитровград, което е запланувано 
за 18 февруари. Господин Масари ще представи пред различни 
обществени деятели в Димитровград целта на Мисията на ОССЕ 
и да чуе техните предложения за бъдещото сътрудн

каквито

М.Т.

ОО на ГСС в Димитровград в подкрепа на "Братство” ичество.

Нов гаф на управниците Епископ Атремий

КФОР преследва СПЦПо повод отказа на Общинското управление в критично отношение към тяхното управление, 
Димитровград да получава 10 броя в-к “Братство” каквито имаше 
и нападките срещу вестника, Общинският отбор на “Братство” съществува, за да защитава интересите 
ГСС даде следното изявление:

“Локалната власт в Димитровград отново по
каза своята безотговорност и липса на здрав разум, проявява интерес към създаването на Национален 
създавайки излишно напрежение. Защото отказът съвет и има неотговорно поведение, давайки неди-

пломатични изявления, които създават излишно

в близкото минало. Вестник
Епископът на Рашко-призреиската епархия на Сръбската 

православна църква Артемий заяви, че е “ужасен” от поведението на 
германския контонгент на КФОР към монасите от манастира “Свети 
Архангел” край Призрен. Наскоро монасите се оплакаха, че КФОР 
ги лишава от ескорт и им препоръчват в бъдеще за всички въпроси да 
се обръщат към албанските полицаи. Според владика Артемий, 
подобно поведение е форма на “гонение срещу Православната 
църква там, където тя е устояла дори по време на турското робство.

на гражданите от български произход.
От друга страна, една локална власт, която не

на общинските управници да получават единстве
ния вестник на българското малцинство ”Братст- напрежение, със сигурност не защитава интерсите 
во” и опитът на кмета д-р Боян Давитков да кори- на българите в СЧГ. Стремежът да бъде поставен 
гира чуждите грешки, направени от неотговорни под контрол вестник “Братство” според образеца с 
лица, е поредният гаф, който показва техния “ин- РТВ Цариброд е недопустим, защото такова уп- 
терес” към решаването на нашите проблеми.

Може би е в техен интерес или просто е стар Европа”, се казва в изявлението на ОО на ГСС в 
навик да съществуват медии, които няма да имат Димитровград. А. Т.

По инициатива на група членове
равление ще ни спре за много години по пътя към Заседание шш Общинската 

организация ма ДСБЖВ
Без коментар

За днес от 16 часа в Малката зала на хотел „Дукат" е насро
чено заседание на Общинската организация на ДСБЮ.

Заседанието е свикано по ини- бъде даден отчет за дейността й 
циатива на тричленна работна през последните месеци и за ус- 
група, сформирана на Инициати- ловията, при които подписано 
вно заседание на членове на Об- споразумението за включване 
щинската организация на ДСБЮ, към Коалицията “Заедно за то- 
проведено на 30 януари 2004 го- лерантност”. 
дина в помещенията на КИЦ - а.

На 12 декември 2003г. група от група се посочва, че ръководст- 
20 членове на Общинската орга- вото на партията не е уважило 
низация на ДСБЮ Босилеград желанието на членството за 
писмено са поискали от предсе- свикване на заседание и поради 
дателя на Общинския съвет на тази причина те свикват днешно- 
ДСБЮ в Босилеград Миле Ненов то заседание, 
и от председателя на Главния 
съвет на ДСБЮ Йовица Костов в съвет на партията Йовица Кос- 
срок от пет дни да свикат засе- тов заяви, че свикването на подо- 
дание на Общинската организа- бно заседание е нелегитимно, 
ция на партията. От ръководст
вото на партията бе поискано да
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„Автотранспорт"в 
Босилеград още не е 
приватизиран_____

Босилеград: „Феррум” от Нови Сад се 
готви да открие фабрика за бутилиране на 
водаПровали е® м| 

публичен тр
1

*Въз основа на проекторешението, „Феррум" е готов да 
построи модерен завод, в който ще бъдат ангажирани около 
120 работници

Членовете на Изпълнителния

На 29 януари тази година об
щественото автотранспортно 
предприятие “Автотранспорт” 
от Босилеград за втори път беше

На "УбЛИЧеН ТЪРГ’ Раздадени нз около 160 бивши и търг. Вместо 2 997 000 динара, 
но отново не е имало заинтересу- сегашни работници въз основа на Р
вани купувачи. За продажба са 
били предложени 70 на сто от ка
питала, който е изчислен на 14 
285 000 динара, или 224 496 евро,
Останалите 30% трябва да бъдат

съществуват юридически пречки 
отбор на ОС в Босилеград раз- в териториалния план на нашата 
решиха на частното предприятие община да бъде включено и изг- 
“Феррум” от Нови Сад да изг- раждането на една такава фаб- 
ради цех за бутилиране на вода рика. 
от извора Плавило в Горна Ръ-

'ч ДЛ'" «
на

чалната цена във втория търг е 
трудовия им стаж в предпрня- била 1 498 500 динара, 
тието. На въпроса каква ще бъде

Началната цена за наддаване по-нататъшната съдба на пред
на втория търг е била с 50% приятието, Драган Крумов, ди

ректор на АТП, заяви за “Брат
ство”, че отговорът ще бъде из-

Въз основа на проектореше
нието “Феррум” е готов да пост- 

Фирмата “Феррум” купи през рои модерен завод, в който ще 
2001 година от общественото бъдат ангажирани около 120 ра- 
предприятие “Напредък” от Бо- ботници. Неофициално узнава- 
силеград парцела в Горна Ръжа- ме, че за изграждането на фаб- 
на, в който се намира изворът, с риката са необходими около 13 
цел да открие фабрика за бути- милиона евро. 
лиране на вода. Построяването 
на завода обаче не можеше да точно ще бъде построен заводът, 
стане без предварителни измене- понеже всяка от трите местни об- 
ния в териториалния план на об- щности - Горна Лисина, Горна и 
щипата, понеже в него не е вклю- Долна Ръжана - претендират той 
чено изграждането на завод в да бъде на нейна територия.

Понеже Босилеградска общи- 
- Преди да вземем решението, на защитава природните си ресу- 

съответните служби при общи- реки, миналата година Общинс- 
нското управление се консулти- ката скупщина взе решение об
раха със Завода за градоустройс- щината да получава определен 
тво в Ниш, а също така поисках- процент за ползването на водата 
ме и съгласието на белградската от извора Плавило. По този на- 
фирма “Енергопроект”, която в чин, освен жителите на околните 
момента изготвя териториалния местни общности, ще има полза 
план, заяви Горан Стоянов, и цялата община, 
председател на ИО на ОС. Той 
поясни, че след мненията на За- граждането на фабриката ще за
вода за градоустройство от Ниш почне още тази пролет, 
и от “Енергопроект” вече не

жана.

по-ниска в сравнеие с първия

вестен след допълнителните кон
султации с Агенцията за прива
тизация.

Заедно с неизвесността за по
нататъшната съдба, все още със
тоянието в предприятието е 
тежко и това продължава години 
наред. В момента дълговете на 
фирмата са над 15 милиона ди
нара, банковата сметка е блоки-

Безработицата в Димитровградска община е 
много сериозен проблем Все още не е известно къде

И за „работещите" 

няма работа околността па извора.

Безработицата в днешните на безработицата показва и фа- Рана почти две години, а предп
риятието разполага със стари и 

броя на работещите, амортизирани автобуси. От юли 
Днес в града работят над 1000 2002 година на 104-те работници,

изключително трудни икономи- ктът, че броят на безработните е 
чески условия е болка за цялото по-голям от 
общество. В този смисъл и Ди
митровградска община не е изк- души. Наистина този брой в дейс- които в момента работят в АТП, 
лючение. В общината, която зае- твителност е по-голям, като се не са платени социалните и здра

вните осигуровки, а и заплатите 
им са изключително ниски и не
редовни.

ма убедителното последно място имат предвид работещите при 
по заплати в Сърбия, броят на частиците. Но те никога или 
безработните в началото ма тази почти никога не доставят данни 
година е 1555 души. В сравнение за това колко работници имат. 
с броя на работоспособните жи
тели и общия брой на населе
нието в общината това е много.

Статистиката от трудовата 
борса показва, че от общия брой 
безработни почти половината 
(739) са жени. Тя също така сочи, 
че най-много са хората без рабо
та с първа професионална сте
пен - 648, с втора - 46, с трета - 
238, с четвърта - 470, с пета - 3, 
докато 150 са с полувисше и 49 с 
виеше образование.

Това са официалните данни от 
трудовата борса. Но факт е, че 
най-големите фирми в общината 
не работят и заетите и там на 
практика са без работа. Това е
така наречената скрита безрабо- заседание. Те остро осъждат постъпката на данъчното 
тица. Ако към това прибавим и управление, което със закъснение от 10 и повече месеци им 
“официалната” безработица, то- "
гава положението с твърде се- облаганията за социално осигуряване, за аконтациите върху 
риозно. данъците на гражданите, за новооткрити частни работилници,

В Димитровградска община за облаганията за ПИО за работниците при частниците... 
има 9781 пълнолетни жители, от

Неофициално узнаваме, че из-

П.Л.Р.
А.Т.

П.Л.Р.

Защо негодуват димитровградските частници?

Измъчва® ги и да
* Частниците настояват занапред данъчното управление да им 
предоставя навреме решенията за данъците и таксите и 
изискват да бъдат направени изменения в Закона за 
пенсионното и инвалидното осигуряване. На състоялото се 
във вторник събрание на димитровградските частни 
предпиемачи, членовете на Изпълнителния съвет на 
Сдружението на частниците запознаха колегите си със 
заключенията, които съветът прие на неотдавнашното си

Чпстниците апелират към
органите на местното
самоуправление и действащите в 
общината съвети на 
политическите партии дамогат да ка, членът на УС на Сдружена събранието единодушно динара и частниците по

които около 2000 са пенсионери, беше т0 заключепието зана- съберат парите за толкова крит- ииото Зоран Трнчков каза, че и предприемат мерки^ 
а това означава, че работоспосо- прсд дапъ,шото уПргшлеиис да ко време. най-малките определени със за- «ъде 0бяаеНа за неразвита
бните са около 7800. При нали- прсдоставя рсшенията, Присъстващите па събрание- копа суми са високи за частни- 0бщина, тъй като в този случай
чие на 1555 души, търсещи ра- да МОГат частниците навреме то частници приеха и заключе- ците н Димитровградска община ща се открият някои приилегии
бота, стигаме до заключението, да реШат дали ще продължат да пиел о да се предприеме ишщна- и допълни: “Най-малката да- за стопанските субекти в града и
че една пета от хората в трудос- аботят или „ък щс скрият тива за промени в Закопа за нъчна основа е 18 хиляди динара "вТономичвско
лособна възраст са без работа. работ(ш,ицитс и магазините си. пенсионното и инвалидното оси- и предполага задължения за ^“о^ение
Но И това не може да се приеме Сумитс които частниците тябва гуряваие, по-точно за намалява- облагания от 6 хиляди динари. |
като точно, понеже много рабт- дд платят „ срок от |5 въз 1|е на размера за определяне на Ако към това добавим данъка и
НИНИ и фирми не работят. ОСнова на посочените решения аконтациоиното задължение за комуналната такса, сумата въз-

Когато преди десетина години възлизат „а „яколко хиляди облаганията. Обосновавайки ис- лиза на 8 хиляди динара”, 
и повече всички фирми в града Още едно важно заключение
работеха на пълни обороти, Ди
митровград беше известен и с 
това, че имаше около 5000 заети.

чии полезни информации във 
връзка с дейностите, които вър
шат те.

Сдружението на частниците 
призовава местното самоуправ
ление да намали комуналната 
такса. Зоран Трнчков изтъкна, 
“че е с впечатлението, че комуна- 

в общината се

от събранието на димитровградс
ките частници с свързано със 
сформирането на т. нар. “Инфор
мационна служба за малък 
бизнес и частни предприемачи” 
към местното самоуправление.

На събранието собственикът на частната хлебопекарска фирма 
„Оги" в Димитровград Тодор Антов призова другите частни 
хлебопекари в общината да со държат като лоялни конкуренти и 
разкритикува колегите си, които, според думите му, превозват 

общината от списъка на нераз- хляба до потребителите с комбита, т.е той не се продава в магазини, 
вити райони, независимо че ста- „Едни и същи правила трябва да важат за всички нас, а ние трябва

да печелим доверието на потребителите с качеството на изделията 
ни. Аз имам 12 работници и трябва да со грижа за тях. Тъй като е 
очевидно, че съответната инспекция но си върши работата, що бъда 
принуден да подам иск за осуотяване на тази поява хлябът да се 
продава от комбитата", коза между другото хлебопекарят Антов.

Тогава този показател “извади” I

лните такси
определят според конкретния 

Според изказаните на събрание- чп“Т11ИК„ х е сп0ред субективна-
та оценка.

ва дума за така наречената екс
тензивна заетост. Тогава в общи
ната имаше около 15 (XX) жители, 
а днес те са едва над 11 (XX).

Колко сериозен проблем стя-

то мнения на частиците, те имат 
нужда от една такава служба, 
която ще им предоставя разли- В.Д.



От село за село
6 февруари 2004

й* Бисерите на "Братство" (бр. 784/85 от 26 ноември 
1976) Текст: Милутин Джунич

Срещи и разговори_____

Земеделец отправи отворено писмо към сръбските политици

За едно бомбе - 

200 кг пшеница!
т.е. 200 килограма пшеница!

Някога, каза Селакович, за едни обувки е 
трябвало да се продаде 70 килограма пшеница, а 
днес цели 500. Затова, както смята той, дори 35 

Селскостопанският производител Живорад ^ селяни от Браничевски окръг са напуснали 
Селакович от село Барие, който на панаира в плодородната земя и са заминали в чужбина. 
Нови Сад е удостоен със сребърнен медал, е от- ® отвореното писмо Селакови допълва, че се- 
правил отворено писмо до политиците в Сърбия, лянинът във Франция купува нафта по регреси- 
в което констатира, че сръбският селянин преди Раиа цена за 1>2 кг пшеница, в Германия за един 
половин век е трябвало да продаде 30 килограма ЛИТЪР е Достатъчно да се продаде килограм пше- 
пшеница, за да си купи едно бомбе, докато сега за иида. докато селянинът в Сърбия е принуден да 
това също бомбе са необходими четири чувала, даде шест килограма пшеница, за да купи литър

нафта.

Белградчанин в Бабушница
Преди тринадесет години в Ба- командирован с лекарския екип за 

бушница пристигна първия лекар техническа помощ на тази прия- 
- специалист. Това е д-р Михайло телска африканска страна - раз- 
Душанович, специалист - педиа- казва Душанович. 
тър. От тогава до днес в кабинета И докато така седим и раз- • 
на Душанович винаги е шумно, говаряме в кабинета му, влязоха; 
Пълно е с малки “пациенти”. За неколцина възрастни хора. Помо-; 
всекиго от тях д-р Душанович ще лиха д-р Душанович да ги прег- 
намери добра дума, ще го охраб- леда.
ри; ще развесели загрижените ли- - Свикнали сме с теб - казаха те. » 
ца на родителите... Но това е само една част от жи- ■

Михайло Душанович е роден в тейската приказка за д-р Душано- 
Белград. Там завършил образова- вич. Освен в професията си той е ;

активен деец в организацията на I 
Малко необикновено е за дне- Червения кръст, а няколко години • 

шното време един лекар-специа- се е занимавал и с проблемите на ; 
лист да остави Белград и да дойде фудболния спорт в Бабушнишка ' 
в провинцията. Но Душанович не община. •

В Бабушница приключва изграждането на сградите за бежанци
нието си преди 13 години.Жилища 31 о ЙКВ,- -41 ш» г , •

: :■

За заслуги в работата си в Чер- - 
- Прочетох конкурса за вакан- вения кръст д-р Душанович неот- » 

тно място за лекар - педиатър в давна бе отличен. ;
Бабушница. Искрено да си приз
ная тогава и не знаех

мисли така.
Осем бежански семейства 

от бившите югославски 
публики би трябвало в сре
дата на тази година да се нас
танят в сградите, които в 
Бабушница са построени бла- ,! й/я 
годарение на помощта на {>■ 
УНХЦР, Комисариата за 
бежанците на Сърбия и мест
ното самоуправление. Бъде
щите обитатели на сградите в 
момента сами приключват 
строителните работи, като се 
занимават с вътрешното уре
ждане на жилищата. Строите
лните материали за довърши
телните работи е осигурила 
организацията УНХЦР.

Сградите са включени към 
водопродната и канализацио
нната мрежа, както и към 
електрическата мрежа, така

Д-р Душанович ни откри и мал- : 
добре къде ка тайна. Дванадесет години е 

се намира този градец. За 13 го- провел като футболист в “Черве- 
дини колкото прекарах тук не на звазда”. Играл е от пионерския ; 
съществува село, което не съм до първия състав, а известно вре- 
посетил. Паралелно с редовната ме и за националния младежки от- ; 
си работа изкарах и курс по социа- бор на Югославия.

ре-

ШШ Ш,н
^ .

Ш лна педиатрия, а преди известно 
време бях и в Либия, където бях

> Подбор: М. Тодоров

През фотообектива
Димитровград

Нов магазин
В Димитровград днес нямаНа улица “Кирил и Методий” в Димитровград тази 

седмица бе открит нов “малък смесен магазин”, 
както казва собственикът му Милко Соколов. “Бис
тро”, както е названието

магарета.
Такива домашни животни има

на магазина, е зареде!
електоуреди, телевизори, осветителни тела, “ити- 
сони”, чаршафи и др. В магазина могат да се набавят 
и всички видове риболовни принадлежности.

Собственикът казва, че клиентите могат да

I С с. Смиловци. А занай-много
1| димитровградските деца появата на

магаре е истинско събитие. Затова
■ЗВН димитровградчанчетата с интерес

гледат това магаре, вързано за 
б5Йнь| оградата пред Гациното кафене. Вкупуват стоките и на изплащане - на чекове или на 

кредит за шест месеца. Тук работят четирима души и 
всичките са от семейството - собственикът Милко, 
баща му, съпругата и дъщерята.

тези зимни студени дни стопанинът
л/ вероятно си пие греяната ракия с 
ЩЩв мезенце. За дългоушкото на тротоа-

че нищо не пречи да приемат 
жителите си. Б.Д. ра обаче няма нищо!А. Т.

При семейството на Симеон Басов в Пъртопопинци

Животновъдството а
До кръстопътя при Пъртопопинската чешма, от- 

където пътят се разделя в три посоки, асфалт има само 
към Висок. Към Мъзгош и Бребевница няма, а също 
така и към село Пъртопопинци, към което сме тръгнали.

Поемайки по полузаледения и отъпкан сняг по пътя се 
сещам, че няколко души от Пъртопопинци са били об
щински ръководители, а пътят до селото все чак не е 
асфалтиран. А то е между селата от района на Забър- 
дието, в които винаги е имало, а и сега има сравнително 
много хора. В момента там живеят 52-ма души. Там вече 
са се завърнали три семейства от града. Едно от тях е 
това на Симеон и Вера Басови.

Васов е бивш работник-шофьор 
перация “Сточар”, който от януари 2000 г. е безработен и 
чака пенсия. Роден е през 1942 г. в Пъртопопинци, от-

му Вера,
фекционната фабрика”Свобода”. В момента и тя е без

работен акъдето е и съпругата която е в кон-

работна, понеже фабриката не работи.
- И докато бях в “Сточар”, аз не се отказвах от село -

казва Симеон. - Но тогава беше жив баща ми, така че той
беше “главният”, а аз помагах. Сега аз съм ‘главен” а
синовете помагат. Те наистина работят в града, но в
събота и неделя'са тук.

Семейството в момента има тридесет овце, двадесе
тина агнета и една породиста крава. Тъй като има и 
добри селскостопански обекти за стоката, Симеон бизнес, дори по-добър от кравите. Но аз ще увеличавам 
твърдо е решил да увеличи броя и на овцете, и на кра- броят ,1а кравите. Имам намерение да отглеждам и по- 
вите. За набавянето на храна няма проблеми, понежев земеделската коо- вечко свине. Затова съм започнал да строя нова кочина, 
ние си имаме достатъчно имот - 400 декара , намесва се в Може би печалбата няма да е много голяма, но за нашето 
разговора майката на Симеон, която е почти на 80 години семейство поне ще има храна. А ние не сме малко - двама 
и докато говори не вдига поглед от куките, с които плете синове, снахи, три внучета, майка ми, тъщата - отговоря 
жилетка. Да не се опасява как ще подсигури храна е Симеон, 
предимство за всеки животновъд. Ако при това имаш и Семейство Басови живее в Пъртопопинци във фа

милната къща на Симеон, която но нищо не се различава 
от градските къщи - има вода, две бани, телефон... 
Родната къща на съпругата му също е в добро състояние 
и понеже са комшии, оградата е махната и дворовете са 
съединени.

Басови се надяват, че и други по-млади семейства, 
които са останали без работа в града, ще се завърнат на 
село и ще последват примера им. Пък и Пъртопопинци 
не е толкова отдалечено от града. До селото се стига 
сравнително бързо с кола и селският макадамен път е в 
сравнително добро състояние, но тук се надяват да го 
изградят със собствени сили и с помощта на местната 
власт. А тогава ще бъде още по-лесно не само за 
пъртопопинчани, които постоянно живеят там, но и за 
тези, които се завръщат.

основните селскостопански машини, с които да обра
ботваш нивите и ливадите, тогава още по-добре. А 
имаме всичко това. Едно от предимствата, така да се 
каже, е фактът, че един от синовете ни - Ненад, 
теринарен техник и се грижи за здравето на добитъка. 
Другият, Саша, по професия е техник по млекопрера
ботване, макар че в момента работи като шофьор в “Гра- 
дня”, поясняват Басови.

ние

е ве-

* Има ли печалба от животновъдството, с 
което се занимавате в момента ?
- Разбира се, че има! Нима иначе щях да се върна на 

село и да продължа онова, с което са се препитавали 
моите родители, техните родители и т.н. Овцете са добър

А.Т.



Култура - Просвета
:Щ Щ;

1Превру1ркПШЗ 7

Андрей Андреев, известен българскиБосилеград и световен диригент

Най-добри са а; яг. ««.«„ третокласниците, ""вд»—“''1'”“'
ПОП отто^п У Съгласно реформите в образо-
ПШКСЛшШ ■ вателната система, за първи пътта

ва зи година първолаците не са

„търговците полугодие"1* “,ед края на първо™
осм0„Т^0в020УсЧеНИКаОТВТОрИЙО нието^през^първот^полугодие^са

“Георги Димитоо»”'0^1 училище сРав,штелпо добри, каза за нашия 
613 ^87 32»/ТТ Босилеград, вестник Методи Чнпев - директор 
лугодието без гЛлзлвърш1,л» п°- ■» училището, и подчерта, че мит!) 
тях най 1но™ ^ 6 бележки- СРед един у,|еник не е завършил полуго- тях най-много са отличниците - 27о, дието с намалено поведение 
е много добър- 185, с добър - М1, От 230 ученици в тукашната 
нипи гГ”0 зад°вол,,телен -12 уче- Гимназия в края на първото полу- 
ници. Сред слабите ученици 33 имат годие без слаби оценки са 134 уче
ло една единица, 23 по две, докато с ннцн, или 58,26%, По една слаба 
по три или повече слаби оценки са оценка имат 30, по две -14, докато с 
52 ученици. трн нли повече саби 0цеик„ са 49

ученици. С отличен успех са завър
шили 49 ученици, а в края на пър- 
вото полугодие пито един гимнази
ст не е

на седмокласни-

музикална шиполу-

А.Андреев: -Доволен съм от работата на 
Нишкия симфоничен оркестър. В 
много млади музиканти, постъпили наскоро и 
той действително има нужда от добри 
диригенти и педагози, които наистина знаят 
какво трябва да се работи с оркестър, за да 
се издигне нивото на музиката му и той да 
зазвучи по-професионално.

него има

ш

Под ръководството на българския диригент А1 
дрей Андреев миналата седмица Нишкият симфо- Щ 
ничен оркестър изнесе концерт и привлече впи- щд 
манието на '

.. А1-

почитателите на класическата музика.
Този музикален талант, който през последните 
колко години се нареди сред най-известните майс
тори па музиката не само в България, Европа, но и 
в световни мащаби, въодушеви нишката публика мпог°Д°бРи музиканти, защото имаме отлична му- 
А под ръководство му в изпълненията на НСО зикал1|а школа и отлични традиции в образование-

то на млади таланти. Обаче щом завършат музи
калната академия, те бягат в чужбина. Цял свят е 
пълен с български отлични музиканти. Това дос
татъчно говори колко е лошо материалното поло
жение на културните институции и на хората на 
изкуството в пашата страна. Мисля, че то не е мно
го по-различно и в съседните на България страни, 
включително и в СЧГ. Най-кратко казано, ние сме 
далече зад Европа.

К'ня-
Вместо с оценки от 1 до 5, 
първолаците са оценявани 
описвателно, като са ползвани 
три категории: „цялостно ^
овладява"; „частично овладява" Училищният педагог Стоян Ана-
и „има проблеми". Единствено стасов заяви, ме с най-добър успех 
по български език, математика и са завъРшили второкласниците, до

като наи-слаби са учениците оттър-

отбелязал задоволителен ус
пех.

прозвучаха акордите на увертюрата “Копринени
те стълби” от Росини., “Концертът 
оркестър в Д-дур” и “Симфонията брой 2” от Шу- 
берт.

за виолина и
сръбски език 5 ученици са
имали проблеми с овладяването ['°вската паралелка в първи 

; на учебната програма. Ш'° се отнася Д° поведението
мназистите. той подчерта, че броят 
на нензвинените отсъствия е нама
лял а сравнение с предишните го-

клас, 
на ги- * Публиката остана тбърде доволна от 

изпълннето на Нишкия симфоничен оркестър под 
Ваше ръководство. Маестро Андреев, като 
диригент и голяле музикален педагог Вие доволен ли 
сте от оркестъра и от публиката?

Най-добър успех са постигнали 
третокласниците, при които от об- дини и добави, че само един ученик 
що 104 ученици 56 са завършили с е завършил полугодието с намале- 
отличен успех, а само четири уче- но поведение, 
ници имат слаби бележки. Най-сла-

- И аз съм доволен- овациите на публиката мно- * Какво е сътрудничеството между музикалните 
го говорят, доволен съм и от оркестъра, защото институции на България и СЧГ? 
виждам желанието му да работи. В оркестъра имаП.Л.Р.

- Не мога да кажа, че сътрудничеството е много 
много млади музиканти, постъпили наскоро и той добро, защото за едно активно и ползотворно сът- 
действително има нужда от добри диригенти и пе
дагози, които наистина знаят какво трябва да се обмен на опит, за гостувания. Ние 
работи с оркестър, за да се издигне нивото па му
зиката му и той да зазвучи по-професионално.

Димитровград рудиичество са необходими и повече средства за

Средната оценка е 3,79 нямаме тези
средства.

*Вие сте човек с голям опит, какво според Вас 
трябва да направят хората на Балканите, за да 
бъдат по-близки помежду си?

1' ■> ■

-Освен че трябва да се подобри материалното 
- От две години насам съм на свободна практика, положение в балканските страни, унизително е 

Така реших, след като ръководех наистина много преминаването на границите. Човек се чувства уни- 
орксстри и у нас. и в чужбина. Последният оркес- зително когато винаги го карат да сваля багажа,

1 да го проверяват... В Европа не усещаш кога
минаваш границите. Защо и при нас да не стане 

ката филхармония в Скопие преди шест-седем го- така. Да се надяваме, а и сигурен съм, че така ще 
дини. Реших да съм на свободна практика, понеже ;6ъде. 
мога да гостувам на повече оркестри и в България
и в чужбина. Така съм по-мобилен, по-свободен, за 'Членовете на Нишкия симфоничен оркестър и

директорът му Игор Алексич Ви канят пак да 
дойдете. Ще продължи ли установеното с 

*Какво е материалното положение на културните оркестъра сътрудничество? 
институции в балканските страни, преди всичко 
на тези, които се занимават с класическа леузика?

Както изтъкват в основното учи- Най-добър успех са постигнали 
лищев Димитровград, първолаците учениците от втори клас, чийто 
са достигнали предвиденото ниво среден успех е 4,07, а най-слаби са 
знания, предвидени в учебната седмокалсниците с успех 3,46. 
програма за първи клас. Тъй като 
всички останали ученици получават 562 часа или всеки не е присъствал в 
класически бележки, някои от около 14 часа. Но неизвмненпте от- 
пъволаците “се оплакват” защо и те съствия са сравнително малко - са

мо 574. Седмокласниците имат

*Като признат от страна на леузикалните кръгове 
човек, Вие сте изпълнявали различни отговорни 
постове в България. Признати сте и в Европа. Къде 
сте по-често -в родината или в чужбинаг

•:
Учениците са отсъствали от 12

не получават петици.
Общият успех в основното учи- най-много отсъствия - 3246, а с най- 

лище в края на първото полугодие е малко са второкласниците - 385. 
3,79. От общо 864 ученици 279 са 
отличници, много добри - 203, доб
ри -121, с двойка - 8. С положителен в основното училище ваканция-
успех са 603 ученици, докато 26 са с та ще бъде използвана за оргапи- 
една и повече единици.

тър, на който бях шеф-диригент беше Македонс-

За учителите няма почивка

да мога да установявам контакти с оркестрите.
зиране на различни семинари. Към

- Желанието за по-нататъшното ни сътрудни
чество е двустранно. Ако попадне в добри ръце и 
на диригент, този оркестър има бъдеще. Без оглед, 
че имам покапи от много оркестри и от различни 
страни, с удоволствие ще се върна.

- В България състоянието е много лошо. Ние 
сме, както е известно, държава в процес на преход. 
За жалост, той продължава, така че за институ
циите в културата, особено за музиката, е тежко. А 
у нас, в България, има много млади хора, конто са В.Божилов

ИнициативиУчилищата в Бабушнишка община 
през миналата година _______

Положителна оценка
Отчетите за работата на основните и средните учи

лища па територията на Бабушнишка община, конто 
бяха приети от общинските съветници, показват, че 
учебно-възпитателната дейност в тях през миналата 
година се е провеждана в съответствие с приетите 
програми.

Съветниците стигнаха и до извода, че образовател
ните ведомства навреме и успешно са се включили в 
процеса па усъвършенстване па учителите което е га
ранция, че те успешно ще се преподават новите пред
мети. Те особено похвалиха реализацията на т.нар. 
“Пилотно училище” в основното училище “Доспот 
Стефан Лазаревич", в рамките на което са реализи
рани “Планът за развитие” и “Проектът за мултимеди- 
алния подход в обучението”. В него са осъществени 
още два проекта “Зелено училище” и “Твииипг”.

На сесията беше подчертано, че местното самоуп
равление навреме е изпълнявало своите задължения, 
така че в училищата не е имало проблеми с отопле
нието па помещенията и с иабавката па нагледните 
материали и пособия.

ОС прие и няколко заключения. Едното от тях е, че 
сътрудничеството между директорите на училищата и 
училищните съвети занапред трябва да бъде по-добро 
и в училищата да се приемат предимно кадри от об
щината.

Асоциация на 

просветните работници
тници на територията на 

- В Димитровград пас- общината, тъй 
коро ще бъде създадена ще бъдат включени вси- 
Асоцнация на просветни
те работници от община
та, оповести ио време на 
тържеството, посветено

като в нея

чки - от детската градина, 
основното училище и 
гимназията. Предстои да 
се проведе учредително 

па св.Сава, и.д. директо- събрание и да се изяснят 
рът на гимназията Сне- 0ще цЯКоц неща. Макар 
жапа Симеонова.

средата на февруари ще се проведе 
семинар на тема: “Буквар за толера
нтност - обучение и приложение” 
организиран от група “Хайде да... 
от Белград. Желание за участие в 
семинара са изявили 37 просветли 
работници от Димитровград, а спо
ред критериите в групата са изб
рани 18.

В същото време от 2 до 7 фев
руари във Велико Тзфиово ще пре
бивават 29 учители от Димитров
град. Там те отиват за втори път, за 
да до/гьлият образованието си чрез 
посредничеството на двете просне г- 
ни министерства.

За онези, които желаят да се 
усъвз,ршенстват, има и други се
минари, разноските за които всеки 
плаща сам.

И един двойкар
В гимназията “Св.св. Кирил и 

Методий” в Димитровград от 
общо330 ученици 72,42% 
ложителеи успех. Най-много сред 
тях са с много добър успех - 97. 
Следват отличниците - 74, след 
тях добрите. С двойка е само един 
ученик. С една и повече слаби 
оценки са 91 ученици. Средният 
успех в училището е 3,62.

Въпреки че най-много отли
чници има в първи клас, най-до
бър успех са показали учениците 
от втори едно клас, чий го среден 
успех е 4,13. Най слаб успех имат 
учениците от първи четири със 
среден успех 2.87.

са с но- че идеята е приета раду
шно от всички, все пакСамата Асоциация тр-

ябва да спомогне за по- 1ша разногласия дали 
доброто сътрудничество сдружението да е само об- 
между просветните рабо- щпнеко или да се създаде 

, Асоциация на просветнн-
Идаята за създавана на те работници на равнище 
Асоциацията а на на малцинството. Въпрос
преподавателя Радко е и как да стане това - 
Манчев и а още от дали първо да бъдат съз-
авгуот миналата дадени общински асоциа-
година. Основната цел цип в Димитровград в Бо- 
е да са усъвършенства енлеград, конто сетне да 
образователният се обединят в една, или
процес възможно веднага да се образува
повече. една обща. А.Т.А.Т. А.Т. Б.Д.
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Нова стихосбирка на Наташа КонстантиноваУспешен професионален
дебют на Енес Хамидович Стихове за Босилеград

Издателската къща “Стручна 
” от Белград неотдавна пуб

ликува стихосбирката “Въстание”, 
чийто автор е младата босилеград- 
ска поетеса Наташа Константиио-

книга

ва. Това е третата й поредна книга.
През 2000 година тя издаде стихос
бирките “Червената въпросител
на^ и “Тънка струя кръв, червена 
като вишня”. Финансова помощ за
печатането на новата й стихосбирка
оказа ИО на ОС, който отпусна 17
500 динара.

Със стиховете си Наташа се про
тивопоставя на сегашната обста-

*Младият актьор Енес Хамидович, чиято
майка Миряна е от Димитровград, 
наследил от баща си Садик любовта към
театъра, за първият си професионален " Ш МШангажимент, за досегашната кариера,
колегите и бъдещето...

За всеки режисьор и актьор най-важните мо
менти в кариерата му са премиерите, моментите на 
неизвестност, когато с нетърпение се очаква дали 
невидимият флуид ще ги свърже с публиката. Така 
е било и на 11 декември 2003 година в Народния 
театър в Лесковац, когато пиесата “Морска сол” от 
българския театрален деец Емил Бонев трябваше 
да стане огледало за белградския режисъор Оли- 
вер Викторович, за младия актьор Енес Хамидович 
и колегите му. Още по време на представлението в 
изпълнената до последно място зала невидимият 
флуид стана видим, а тове се повтори и през сре
дата на януари 2004 г., когато залата не беше съв
сем пълна, но публиката беше доволна от видя
ното.

не се интересува от ку
лтура, поезия, музика,
изкуство... - разочарова
но споделя Наташа.
Ако някой обича да пи
ше поезия, да свири на
музикални инструменти
или пък рисува, остана
лите му се подиграват.
Смятам, че новата ми
книга е много по-добра
от предишните, понеже
чрез нея изказах точно
онова, което мисля.

Наташа казва, че из
питва любов към всеки
вид култура. Обича да
чете книги, да слуша
блус и класическа музи-Представлението беше подготвено заедно с 

още две други в рамките на “Дните на пловдивската
култура в Лесковац”, проведени към края на ми- държим с хората, без обиди и конфликти.

Досега съм имал няколко ангажимента в На-

ка, особено творбите на
Моцарт. С голяма ра
дост посещава всички

палата година по идея на културното аташе на 
България в Белград Стоян Станкулов, родом от родния театър в Белград, в “Пан театър” и в Бел- 
Плоздив, и на драматурга от Белград Желко Ху- градския драматичен театър, играл съм в “Харолд 
бач, родом от Лесковац. и Мод” и в комедията “Родолюбци”, имал съм роли

и в детските театри, но в “Морска сол” е първият 
ми истински професионален ангажимент.

Ивана Джокич, с която играя в “Морска сол”, е

културни мероприятия в
нашия град, макар че те
са изключително редки. 

В бъдеще тя възна
мерява да започне да пише и раз
кази за деца, понеже, както самата 
казва, те разбират нещата почти 
като възрастните и имат свои ста
новища. - Стремя се да направя вси
чко възможно в Босилеград да се 
запазят старите къщи, да се спазват 
обичаите и всички онези белези, с 
които в миналото той е бил много 
по-хубав и привлекателен,пояснява 
поетесата.

новка в Босилеград, където почти 
не съществува интерес към култу
рата и изкуството.

- Стиховете ми са посветени на 
Босилеград, на “душата на това на
ше село*’. Някои посветих на хора 
от Босилеград, които са оставили 
дълбоки следи в моя живот. Общо- 
взето със стихотворенията изразя
вам своята критика към сегашната 
обстановка в градчето, в което 
всичко е заглъхнало и увехнало и 
нищо не се случва. Тук почти никой

Комедия и мелодрама
“Морска сол” е пиеса от съвременния живот, но 

всъщност вечна и универсална. Тя е и комедия, и Мой колежка от същия випуск. Но не само за нея, а 
драма, и мелодрама, със известни елементи на во- и за всички мои колеги от тази група имам най- 
девил. Пред публиката е нерадостното ежедневие хубаво мнение, те наистина са талантливи и упо- 
на двама съквартиранти - студент по философия и рити млади хора. 
строителен работник, докато в живота им не се 
появяват две девойки. Развръзката е оптимисти- добро сътрудничество. Той каза, че разбира пие- 
чна, понеже всеки от тях накрая изговаря думите Сата “Морска сол” като топла приказка с много 
“Обичам те”.

С режисьора Оливер Викторович имахме много

П.Л.Р.

Почина Оливер ВикторовичИстински герой в представле
нието е младият актьор Енес Ха
мидович, който играе ролята на 
студента Димитър. Прекарал не
радостно детство, притеснен и не
разбран от хората сред които жи
вее, той заеква. Но в един момент, 
когато вече е влюбен, той започва 
да говори съвсем нормално, дори 
като истински оратор. Тъкмо тази 
трансформация на героя изисква 
истинско майсторско умение и то
чно в тези сцени най-много се от
кроява талантът на Енес.
Енес Хамидович за „Морска 
сол" и за публиката

От изложбата в 
димитровградската 
галерия „Децата за ЛЕАП"

За съжаление „Морска сол” е последното 
рсжисьорско майсторство па Оливер 
Викторович, понеже след тежко боледуване 
той почина па 26 януари в Белград па 53 
годишна възраст.

Викторович е роден през 1951 годипа в 
Белград, където завършва Факултет за 
театрално изкуство. Дипломира се през 1976 
годипа с представлението „Скуп”, което след • 
това е включепо в редовния репертоар па 
Народния театър. Режисира пяколко 
представлепия в националния театър и е сред 
основателите иа Култ и Пай театър. Работил е 
като гостуващ режисьор в Тузла, Пожаревац, 
Волево, Пршцина, Чачак и Лесковац. Носител 
е иа множество награди от републикански и 
съюзни фестивали. .

Първи 

награди за 

Иванова и 

Йованович
В димитровградската градска га

лерия през миналата седмица бе от
крита изложбата на рисунки на ди
митровградските ученици “Децата 
за ЛЕАП”. Рисувайки на екологични 
теми, учениците от местното основ
но и средно училище дадоха своя 
принос за изготвянето на локалния 
Изложбата бе финал на конкурса за изработване на афиши и лого на

Изложбата беше открита от председателя на димитровградския ЛЕАП 
Биляна Рангелова. Комисия, в чийто състав бяха Димитър Илиев, м-р 
Мича Митич и Злата Кирова, реши, че трите най-добри творби на уче
ниците от основното училище са на Емилия Иванова, ученичка от седми 
клас, Милош Костадинович от осми клас, и Лана Гюрова от шести клас. 
Първата награда при гимназистите грабна Саня Йованович, втората 
Дарко Давидков, а третата Саня Йеленкова, всичките ученици от втори 
клас.

смях и малко сълзи! Това наистина е така. Впрочем 
и авторът Емил Бонев е много доволен от пред
ставлението и го смята за най-сполучливия прочит 
на произведението му.

чо-В комедията се интерпретират универсални 
вешки теми и проблеми. В живота има доста не
щастни хора, има недоразумения, но никой не тряб
ва да е сам. Така се случва
пиесата, по времето когато са сами докато не се 
увлекат по двете съседки. Именно заради тези уни
версални белези публиката ни разбира добре и доб
ре приема пиесата. Реакцията беше много добра.
Публиката е чудесна и аз съм много доволен.
За досегашната кариера и за колегите

Дипломирах се през 2002 година в 
по театрално изкуство в Университета “Брача Ка
пии” в Белград при професор Петър Баничевич. дост показва снимките от представленията и теат- 
Когато разбрах и повярвах, че ще стана негов сту- ралните прегледи, в които е участвал, когато беше 
„ент (понеже приеха само 8 души от 100 кан- гимназиален учител там - каза за Братство Енес 
пнпати) сериозно се заех със работа. Този извън- Хамидович, които се готви да сключи едногодишен 
педен актьор, педагог и човек ни научи не само на договор с Народния театър в Лесковац. 
тънкостите на “занаята" но и на това как да се

двамата герои в за бъдещетои с
екологичен акциоиен план (ЛЕАП).

Всеки млад човек мечтае да постигне успех в 
кариерата си. Но понякога това остава само мечта. 
Затова не искам много да мечтая за големи театри 
или за филми. Само зная, че в бъдеще ще работя 
много и упорито. Но имам едно желание. Да играя 
на сцената на самодейния театър в Димитровград 

Академията да играя с тамошните самодейци, да се съревнова
вам с баща си Садик Хамидович, понеже той с гор-

Творбата на гимназиста Илия Величков от първи клас бе определена 
като най-подходяща за лого на димитровградския ЛЕАП.

Изложбата е реализирана с подкрепата на Регионалния център за жиз- 
среда за Централна и Източна Европа (РЕК), комуналното пред- 
...... ‘Комуналац”, Народната библиотека и Митницата в Димитров-

нена
приятие
град.Момир Тодоров
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По повод 6-годишнината на КИЦ „Цариброд” Апел на Съвета за реконструкция на църквата в 
СенокосЩе гостува „Граовска 

младост" от Перник Писмо до над Щ Мми
'■аЛ

Съветът за реконструкция 
църквата “Свети Пантеле- 

ймон” в най-северното дими- щ 
тровградско село Сенокос тези Н 
дни започна да изпраща писма В 
до хората, които по потекло са В 
от това село и живеят в Димит- В 
ровград, Пирот и други места в В 
страната и чужбина. Й

Текстът на писмото всъ- В 
щиост е апел към сснокосчани В 
да подпомогнат финансово или В 
с работа реставрирането на Щ 
църквата, която е построена в В 
началото на 19 век. “Сенокос, В 
роден край мой! Свил си се в В 
подножието на Стара планина, Църквата "Свети Пантелеймон" в Сенокос 
в нейните южни склонове и 
мълчиш. Защо? Не ти ли е 
жал, че полека изчезваш? Забравен и 
напуснат от своите чеда, тъжно, тихи- 

о, без ропот и без вик за помощ чакаш 
своя край.” Това са първите няколко из
речения от трогателния текст, в който 
между другото е посочена и банковата 
(джиро) сметката, на които сенокосчани 
и други благородни хора могат да внесат 
средства за възстановяването на обекта.
Нейният номер е 235-0020-36 с “позив на 
брой” - 5020200-029-802241 и “за санация 
на църквата "Свети Пантелеймон”. Хо
рата, които искат да помогнат с физи
ческа работа, могат да се обадят на след
ните телефони:
010/362-402 и 063/319-657.

Както ни информира Симеон Алек
сандров - един от инициаторите за въз-

шщ- I'
пиН” г!1!,!ри Т Г' се навъРшват 6 години от сформирането на КИЦ “Ца-

На тържеството, което ще се проведе в Центъра за култура в Димит
ровград, са поканени да присъстват г-н Соломон Паси, министър на външните 
работи на България, Божидар Абрашев, министър на културата, Васил Ива- 
нов-Лучано, министър на младежта и спорта, Валентин Заяков, директор на 
Националния център за отдих и почивка на младежта, представители на На
родното събрание, посланикът на България в Белград г-н Яни Милчаков и 
заместник - кметът на гр. Перник Антоанета Георгиева, както и представи
тели на общинската власт в Димитровград. А. Т

па %

ч -Л

■ А

становяване на храма , писмото ще бъде 
изпратено на домашния адрес на над 150 
човека, по потекло от това село. Строи
телните ремонтни работи би трябвало 
да започнат тази пролет. До 9 август т.г., 
на празника Свети Пантелеймнон, цър
квата би трябвало до голяма степен да 
бъде възстановена.

Днес в Сенокос живеят постоянно 
около 40 души. В това село, освен църк
вата “Свети Пантелеймон”, някога е 
имало още една църква, но тя е срутена. 
В църквата “Свети Пантелеймон” няко
га са идвали хора от близо и далеч, за- 
щото се е вярвало, че тя лекува болните. 
Впрочем светецът Пантелеймон е бил 
известен сред народа и като изцелител.

Б.Д.

чк

<

Четири десетилетия от закриването на мина „Ерма" в Ракита (2)

Защо беше закри IIТА

•Мнозина миньори заболяват от силикоза, а между инженерите и ръководителите на община 
Бабушница избухва голям раздор във връзка с изграждането на заплануваните цехове за 
пречистване на въглищата и производство на брикети, както и на административни и 
жилищни сгради. Никога обаче не е изяснено дали това са истинските причини за 
закриването на мината.

През 1954 г. съюзният народен и Вучи дел те правят дупки с дъл- на положителните резултати от 
представител Живоин Николич - бочина до 1200 м.докато в Ракита проучванията на залежите. По- 
Бърка подема инициатива за но- започва изграждане на галерията лека-лека тези действия преми- 
редното откриване на мина “Ер- Нови Подкоп. Изследванията са нават вън въгледобивна дейност
ма” в Ракита. Инициативата е обемисти, което потвърждава и и така мина “Ерма отново за- Един от затворените входове в рудника

фактът, че влакчето “Чиро" все- почва да работи. За неин дирск-приета и същата година в дере-
кулския въгледобивен басейн за- кидневно снове по 7 - 8 пъти от гор е назначен минният инженер за производство па брикети. В пъкват остри несъгласия между
почват да работят хора и маши- Бело поле до Ракита. Работят и Момчило Баич, а за негов помо- програмата е включено н пост- инженерите и политиците. Ин-
ни, чиято основна задача е да два агрегата за електрически щник Стоядин Грозданович - Ди- роявапе на пови квартири, сгради женерите застъпват становшце-

ча, партизански борец от Ба- за административни и други ведо- то, че за развитието на мината и
Действията по откриването па бушпица. Интензивно се приемат мст|ш „ „р. с една дума - това е на тоя край изобщо е много по

милата стават все по-интензивни, миньори и други работници, така Вр(.Мо на големи надежди па добре заплануваните цехове и сг-
че за кратко време техният брой хората от Дерскула, време, в кос- ради да бъдат построени в Ракита

очертава дългомечтаното и Звонци, докато общинските
местни хора. Тогава Звопският “светл0 бъдеще" не само на ми- ръководители упорито настоя-
край още не е обезлюден, за кое- пата) цо и на целия край. 
то говорят и следните данни: в
Ракита учат 96 деца от първо до ст" от големите надежди никой в ласня преминават във вражда...
чътвърто отделение, в осмоклас- дерСКула и не подозира, че само
ното основно училище в Звонци СЛСд 3 ГОдИ|ш тази визия ще се ма решение за закриване на
има над 400 ученици, в звонската прЪСМе като сапунен мехур! Пър- каменовъглената мина “Ерма” и
амбулатория работят 2 лекари и вият черен облак над бъдещето за демонтиране на теснолине-
3 медицински сестри, а в Стаи- па МИ1)а “Ерма” се задава през йката!? Така и става, но и тогава,
цията на милицията в Звонци има (щ) г., когато започват внезапно а и до ден днешен никой не може
40 милиционери! да умират миньори. В Ракита нап- да каже със сигурност дали това

Времето от 1955 до 1960 годи- рИМер има случаи да умират и по решение е взето поради силикоз-
на е период на твърде плодотвор- дВама миньори на ден!? От Бел- пата опасност за здравето на ми
на работа на мината. Работи се Град пристига лекарска комисия, ньорнте, или заради несъгласия-
усилепо, с изключително голям кояхо утвз,рждава, че мнозина та във връзка с реализирането на
ентусиазъм. През 1960 г. се отр- миньори са заболели от силикоза развойната програма. Или може
кива нова галерия в местността . болест ца белите дробове. Ос- би това е направено но съвсем
Герен. Изготвя се и програма за ве„ това, в дискусиите по реалн- други причини?
изграждане на постройка за нре- зирайето на вече споменатата ‘ КрМ •
чистваие на въглища, както и цех развойна програма псе повече из-

проучат отново залежите от ка- ток. 
менни въглища в този край. На 
няколко места в района па пла
нина Шипковица в селата Ракита което се дължи между другото и

надминава 1000 души, предимно то се

ват тезн обекти да бъдат постро- 
В атмосферата на “опиянено- ени в Бабушница. Острите несъг-

През 1963 г. неочаквано се взе-

Йордан Миланов
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История на древнобългарския календар (2)

ш
*Древните жреци (астрономи и философи) си представяли, че съзвездията - прагматично оприличени от хората на 
различни животни, се проектират върху корубата на костенурката, която наподобава земната сфера.

Нашите предци са празнували начало- дината на раждането си или по-често - на българките (риза, престилка и др.), също 
то на Новата година точно в деня на зим- възцаряването си. Например кан (по-къс- върху българските килими и други 
ното слънцестоене (днес - 22 декември), но прието като хан) Омур Таг всъщност тъкани.
Освен точността специалистите посочват означава кан Омур Кои, защото 814 г. = 
като предимство на древния ни календар и година Таг, Кон. Същото е валидно и за фи) си представяли, че съзвездията - праг- 
изключително рационалния начин за от- кан Гундо Буза (484 г. = година Буза, Вол); матично оприличени от хората на раз
читане на времето. Според него годината за цар Калоян (1196 г. = година Кала, Ха- лични животни, се проектират върху ко- 
е слънчева, с 365 дни. Един ден се обявява ла, Дракон), за Калимановци, Калипетро- рубата на костенурката, която наподо- 
за нулев (ден на боговете), а останалите вци и др., за княз Борис Покръстител (846 бава земната сфера. Така секциите на зо- 
364 дни се отчитат на четири винаги равни г. = година Барс), за цар Георги Вои(н)Тах диакалния кръг всъщност са външният 
периода по 91 дни (съответно месеци от по (1069 г. = година Тах, Петел) и пр. Тази кръг от плочки на корубата. Редът на под- 
30, 30, 31 дни). Всеки 
гарското общество можел самостоятелно

Древните жреци (астрономи и филосо-

Космическата костенурка
на древнобъл- традиция личи и в имената на някои фара- реждане на животните следва реда на съз-член

вездията на небесния свод. В този вид на- мето на Далай Лама. В Япония календа- 
да води отчет за изминалото време. Космическата костенурка е най-древ- товарената със сакрално съдържание “ко- рът прониква опосредствено чрез Китай.

В редица случаи българските владете- ното и най-универсално изображение на стенурка” съчетава земното и космичес- Там фигурата се оприличава на пеперуда, 
ли прибавят към личните си имена

онски династии и римски консули.

и ка- зодиакалния кръг. Намираме го като де- кото начало и е символ на мъдрост и дъл- Подобно на китайците, японците нямат 
лендарни прозвища - в зависимост от го- корация върху фолклорните носии на голетие. Стилизираните й изображения разбиране за астралния характер на ко-

изглеждат така: виждаме стенурката. Твърде примитивно звучи ки- 
глава, опашка и четири тайската легенда за състезанието на жи-
крака, свързани помежду вотните по плуване в една река, което оп
ей с безконечната “линия ределило подреждането им в зодиакалния 
на живота”, наричана кръг. Според тази легенда най-хитра изля- 
“плетеница на щастие- зла мишката - тя се покачила върху гърба 
то”. на вола и изскочила първа на отсрещния

Изображения на кос- бряг.
- Край -мическата костенурка 

има на Изток върху зна-Декорации върху фолклорните носии на българките, върху българските килими и други тъкани, които 
изобразяват космическата костенурка (От сп. ЕК)

IIIКръстословицаВодоравно: 1. Вързоп, денк. 4. Полско цве
те. 7. Гръцки остров в Средиземно море.
10. Името на тенисистката Пиърс. 11.
Марка японски автомобили. 13. Втората Отвесно: 1. Столицата на Швейцария. 2. 
нота. 14. Голям период от време. 15. Ре- Вид папагал. 3. Името на актьора Марвин. 
путация (син.). 16. Мъжка рожба. 17. 4. Метален паричен знак. 5. Щат в САЩ. 6. 
Авто-знак за Херцег Нови. 18. Лазур, не- Пълно безсъзнание. 7. Модел руски вер- 
бесен простор, който има син цвят. 19. толети. 8. Химически елемент. 9. Вид спо- 
Нехцастия. 20. Столицата на Колумбия. Рт' 40. Лекарствен препарат за мазане. 11. 
21. Името на композитора Равел. 22. Ехо, Мъжки певчески глас (мил.). 12. Лично 
екот (син.). 24. Първата светлина преди местоимение. 15 Музикално произведе- 
изгрев слънце. 25. Химически елемент. 26. ние Джузепе Верди. 16. Поредица, се- 
Втвърдявания по кожата на ръцете или Риал (сръб.). 18. Град в България. 19. Ля
на краката. 28. Знак в хороскопа. 30. Хълм, томобил за състезание във „Формула 1 . 
рид. 31. Управителен орган на правос- 21. Американска поп певица и актриса, 
лавната църква. 32. Дума, с която се пот- ^* Страна на правоъгълен триъгълник, 
върждава. 33. Вид игра на карти. 34. Дър- 25- Ш1СЮ за почивка. 27. Вид зеленчук. 28. 
жава в Азия. 35. Метална жица. 36. Герой Годишен сезон. 29. Салони. 31. Вид речна 
на Шекспир. 37. Изсушено тестено изде- Риба. 32. Част от денонощието. 33. Името

на актрисата Дерек. 35. Лично местоиме-

Съставия;- Драган Петров ХрДНД И ММрСТЕО (Цер
Миризливата целина е известна още на старите египтяни, на 

елините и на римляните. Върху капителите на коринтските колони 
са изобразени листа от целина, което показва колко високо ста
рите гърци са ценели това растение. При тържествени случаи те 
украсявали домовете и главите си с гирлянди от зелени части на 
целина. Преди тържества хранели конете си с нея, за да добият 
издръжливост и бързина. С някои части на растението лекували 
жлъчни заболявания и измръзвания.

Използват се както подземните, така и надземните части на 
едно- или двугодишното растение миризлива целина, което е ви
соко до 100 см и се отнася към сем. Целинови (Сенникоцветни). У 
нас целината е двугодишно растение. Нейно отечество се смятат 
земите по крайбрежието на Средиземно море и Мала Азия. Кул
тивира се навсякъде, особено много в Северна Африка, Среди- 
земноморието и Швейцария. Срещат се много подвидове, сортове и 
пр., обединени в 3 групи: кореноплодни растения, които имат силно 
развити корени; растения, развиващи надземна част, главно 
стъбло и дръжки, и трета група - салатни, имащи едри, силно 
ароматни, къдрави листа.

Във всички части на растението се съдържа етерично масло до 
3%, което дава приятния аромат и вкус на целината. В коре- 
ноплода се срещат много минерални вещества, белтъчини, маз
нини, захари, глутамин, аспарагин, тирозин, гликозидът опинин, 
полифеноли и др. В надземната част се срещат провитамин А, 
витамините Ц, Б-), РР, захари, гликозиди и др. Етеричното масло се 
състои главно от й-лимонен (70%). Най-характерните съставки на 
етеричното масло, на които се дължи благоуханието на целината, 
са веществата сединолид и анхидрид на сединовата киселина.

Целината действа главно диуретично и стомашно, регулира об
мяната на веществата в организма и има антисептични свойства, 
поради което се употребява широко в кулинарията. Кореноплодът 
и листата на целината са основна част в супите от зеленчуци. 
Зелените и изсушените листа служат за подправки на супи, ма
ринати и разнообразни месни ястия. Семена, разтрити със сол, се 
използват там, където е необходимо с малко количество под
правка да се постигне интензивен аромат и вкус (например кайма). 
Те се смесват с горчица и черен пипер. Целината е подходяща 
подправка за безсолни диетични ястия, защото подпомага из
лъчването на хлориди от организма. Комбинира се с майорана, 
мащерка, лук, чесън. Нарязаният кореноплод обикновено почер
нява. За да се избегне това, той се пръска с лимонов сок, оцет или 
разтвор от лимонена киселина.

В народната медицина целината се употребява при ревматизъм, 
трудно уриниране, но не и при камъни и пясък в бъбреците или 
пикочния мехур. Прилага се под формата на извлек (500 г коре
ноплод се вари в 1 л вода, докато остане половината от течността, 
прецежда се, разделя се на 3 части и се приема по време на 
хранене сутрин, обед и вечер), Пресният сок (1 чаена лъжичка 3 
пъти на ден) от цялото растение се прилага за увеличаване на 
апетита и подобряване функциите на храносмилателната система. 
Приета в по-големи дози, целината дразни лигавицата на стомаха и 
червата (етеричното масло), а голямото количество минерални 
соли (калциев оксалат), които се съдържат в нея, могат да предиз
викат поява на кръв в урината.

лие във вид на дълги пръчици.
ние.
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Решение на кръсшословиид 184 - Водоравно:
1. Сабя. 4. Хелий. 10. Еро. 11. Милев. 12. Пано. 14. 25. Ален. 26. Масат. 27. Газ. 28. Бал. 29. Дувар. 30. 
Ра 15. Комик. 16. Хитин. 17. Марин. 18. Корона. Вата. 31. Ат. 32. Колан. 33. Тире. 34 Таралеж. 35. 
19. Япония. 21. Номад. 22. Атос. 23. Пилот. 24. Си. Пирана.



Спорт
30 януари‘200‘4 1 1

Из ИСТ°рията на ДИМИТОВГрапгкич футбол Избрани са най-добрите димитровградски спортисти за миналата
, !Г

И в България Гогов прескочи 2 метра
Миналия уикенд в София се проведе юниорското лекоатлетическо 
първенство на България в зала. Между 25-те състезатели беше и 
Джордже Гогов, член на АК „Железничар", който се състезава 
софийския клуб „Класа".
Макар и петнадесетгодишен, в конкуренцията на 
деветнадесетгодишните участници Гогов скочи на височина 200 см, с 
което затвърди личния си рекорд, постигнат в Сърбия. Така той 
спечели второ място след Иван Ковачев от Пловдив, който скочи 
205 см. Самият Гогов е в отлична форма и не е далече денят, когато 
ще преодолее и тази височина.

Лаври за 

Илич, Гогов 

иШК
„Цариброд”

и за

играли заедн^триж^рождеии^рТ С" СЛуЖба в ™ ''рад.
тя. Единственият приЛер за товГв в тезТ',Гра "а

* ,:ШгР0ВГра?лСК"Я Ф>'тбол са бРа- тар, "Балкански"
Сретен Игов и Свободан и Си- бил със само 1 ■ 2

«шят тук-ШеГт БТ°ЙВСИ^П СвобоДа" е играел и за някога-
Но нека най ' Бамбц " Нона- шния димитровградски отбор по по нека наи-напред да изясним за- хандбал. у
Г“«СРаГЧН1ПреЗИМ<;"а При СимеопМа"°а-Нонабезспорно 

НЯГеТО на Фамилните имена е най-талантливнят футболист от 
след 1960 година Сретен, конто по тримата братя. С ненавършенн 18 
това време е бил в Белград, е ос- годиш.тон влиза в първия съставна 
танал с ползваното дотогава фа- “Балкански’'. За да получи разре- 
милно име, получено от името на шепне да бъде титуляр, Симеон е 
дядото им, а по-малките му братя трябвало да бъде подложен 
Свободан и Симеон са получили фа- циален медицински преглед. Някои 
милното име на прадядо си. Може от играчите, с конто е започнал да 
бн е абсурдно, но н това се е слу- играе, са били двойно по-възрастни 
чвало в нашата администрация. от него. Най-добра игра Симеон е 

Макар че разликата между най— показал срещу “Раднички” от Пн- 
големия Сретен и най-малкия Сим
еон е повече от девет години, все Тогава

мач е бил вра- 
като гост е загу-

На 30 януари т.г. в хотел “Бал
кан в Димитровград се проведе За най-добър млад спортист е
традицноната вечер на спортисти- провъзгласен Джордже Гогов, дър- За най-талантливи спортисти са 
те, по време ма която бяха провъз- жавеп рекордьор па висок скок за провъзгласени четири състезатели 
гласени наи-добрите спортисти в пионери. На второ място е Марио - Диана Соколова (стрелба), Алек- 
общината за 2003 г. Седемчленната Ставров, член на клуба по ветрохо- са и дра Петрова и Горан Делчев 
комисия гласува на място, което дство “Соларнс” от Димитровград, (лекоатлетика) и Йордан Георгиев, 
придаде особен чар на тьржество- а трета е Ива Симеонова, член на млад футболист от “Балкански”.

стрелческия клуб “Граничар”. На Присъдена е и специална на град 
Наи-добрпят спортист па Днмит- четвърто място сред младите спор- на Джордже Гогов като единствен 

ровград за 2003 г. е шахматисп>т тнсти се класира Анита Накова, държавен рекордьор от този край. 
Драган Илич, фиде-майстор, член талантливата шахматистка от ШК Всички наградени получиха па
на ШК Цариброд . който се със- “Цариброд”. рични награди. Организираната от
тезава в Сръбска дивизия. На второ Най-добър отбор през мпналта Спортния съюз на града и покрови- 
място е лекоатлетката от АК “Же- година е мъжкият отбор на ШК телствана от ОС манифестация 
лезиичар Ивана Владимирова, а “Цариброд”, последвам от женския привлече голям брой спортисти и 
трети е баскетболистът Васил Аид- състав на шахматния клуб и пио

нерския отбор ма АК “Железни
чар”.

реев.

па сне то,

рот в мач за купата на Югославия. 
— димитровградският “Бал- 

пакте са играли няколко мача заед- кански е извоювал победа с 2 : 1. а 
но в отбора на “Балкански . Пръв Симеон е вкарал победния гол. Ка- 
напусна футбола Сретен. Дълго то твърде перспективен играч Сим- 
време в отбора на “Балкански Сво- еон Манов бил поканен да играе в 
бодан и Симеон са играли заедно. “Раднички” от Пирот, но

Д. с.гости.

В рамките на акцията „Шахмат в училищата”отказал.

Боснлеградски ученици ще участват в 
първенството на Централна Сърбия

Драган Божилов, Горан Йорда
нов, Деян Рангелов и Митко Алек
сандров ще участват в шахматното 
първенство на Централна Сърбия 
за ученици, което ще се проведе от 
7 до 12 февруари в Кладово. Според 
регламента, състезанието ще се 
проведе по Швейцарската система - 
шахматистите във всяка категория 
ще изиграят по 9 кръга, а но 10 

■ най-успешни шахматисти от всяка 
; възрастова група ще получат пра- 
! вото да участват в първенството на 
| Държавната общност на СЧГ, кое- 
| то ще се състои тази пролет.
| Драган ще се състезава в кате- 
1 горията “ученици на възраст до 10

години”; Горан ще премери силите то анализирахме. В упражненията и 
си със свои връстниците от 10 до 12 тренировките ползвахме подходя- 
годиии; Деян ще се състезава в ка- щи компютърни програми, поясни 
тегорията “ученици на възраст от Божилов.
12 до 14 години”, докато най-го- Той добави, че е доволен от 
лемият, Митко, ще се състезава в подготовката на възпитаниците си 
група “ученици между 14 н 16 го- и изрази надежда един или двама от 
дини” шахматистите да се класират за 

боснлеградски съюзното състезание.
Средствата за участие на млади- 

ръководство на треньора на ШК те боснлеградски шахматисти на 
“Младост” Новица Божилов. първенството в Кладово ще бъдат

- Освен теоретичните упражне- подсигурени от Общинската скуп- 
ния - стратегията, тактиката и ре- щипа в Босилеград, 
шаването па подбрани шахматни

Талантливите
шахматисти се подготвяха под

П.Л.Р.

тестове, децата играха и повечето 
контролни партии помежду си, кои- 1На 10

февруари 2004 
г. се
навършват 
40 дни от 
ненадейната и 
преждевре
менна смърт 
на нашия скъп 
и незабравим 
братовчед и 
девер 
АРСО ТОДОРОВ 

адвокат от Босилеград 
Панихидата ще бъде отслу

жена на 10 февруари(вторник) 
от 10,30 часа на гробищата в с. 
Рнбарци.

Нищо не може да запълни 
празнотата в сърцата ни след 
твоя та загуба.

С много обич и тъга све
ждаме глава пред светлата ти 
памет!

Опечалени: братовчед 
Борис и снаха Душанка от 
Ниш

Обаче приел офертата на пншкия | 
"Палилулац” и в този ' 
две години. Бил отличен 
добър преглед на играта и с пре-

Тримата братя не обичат да го
ворят много за своята спортна ка
риера, като казват, че е абсурд да се 
говори за някаква кариера в ама- 
тьорския спорт, особено пък ако са шпен удар. Единствената му слабо

ст винаги е била недостатъчната

п^пГс Футбол
ъ Балкански” започна подготовка IV;

спортували заради удоволствието
от играта. Въпреки това никога не физическа подготовка, 
трябва да се забравя, че но този на- й тримата братя не са имали го

леми амбици. Тъкмо затова те са се 
оттеглили твърде рано от футбола, I 
като но този начин са оставили

4След пауза от два месеца футболистите на димитровградския “Бал
кански” тези дим започнаха подготовка за пролетната част от първенст- 

До средата на този месец отборът ще провежда базисни тренировки 
в СЦ “Парк”, а след това ще бъде взето решение дали подготовката да 
продължи извън Димитровград.

Някогашният играч па клуба Боян Панайотовци пак ще облече фла
нелката на “Балкански” в пролетната част от първенството. За отбора ще 
играят още двама млади футболисти - Мнодраг Георгиев и Зоран Жив
кови'! от ниротскии "Раднички”

ч.
чин те са защитавали и престижа па

вото.своя град.
Сретен Шефът е изиграл своите 

първи мачове като вратар за отбора пространство за изява на младите 
на Гимназията още като гимназист футболисти. Като скромни хора те 
от първи клас. Първият му клуб е 
тогавашният “Работник”, в който «ринос за димитровградския спорт,

който не е малък.
Въпреки флегматичното отпо-

никога ме са говорили за своя

играе като централен нападател.
След сливането на “Балкански” и , _
“Работник” в един отбор, който но- шеиие на Шефа към ш рата, и I >ух- 
лучава името “Спортист”, той става ливостта ма Ьамби, който често 
вратар. За него говорят, че когато е 
във форма и когато му “тръгне”, рена, и слабата физическа но/и отс
той пази невероятно, а когато не е *ка '«а Нона, който почти винаги 
“негов ден” - изключително слабо, във второто полувреме е искал да 
Това донякъде е разбираемо, тъй бъде сменен, техните почитатели 

1 - винаги са пренебрегвали недоста
тъците им и са уважавали предимно 

Най-големият успех на Сретен е таланта и приноса им за димитровг
радския спорт.

7/
На състоялото се неотдавна събрание па ФК “Желюша” за нов пред

седател ма клуба бе избран Иван Георгиев, за подпредседател Гоша Джер- 
джипов, а за секретар Любшнп Костов. Избран е и нов шеф на тре
ньорския щаб - Златко Захарен, преподавател но физическо възпитание. 
С първия отбор ще работи Емил Иванов, а с младите състави - Деян 
Митов.

Нови играчи в отбора па “Желюша" са Драган Джордже», Бане Джу- 
нич и Милош Йовнионич. Очакват се още попълнения.

Тези дни "Желюша” ще започне подготовка за пролетната част от
!ГЬрИС11СТПОТО.

пъти е предизвиквал побои на те-

като се знае, че по природа Сретен е 
човек без големи амбции.

включването му в представителния 
отбор на тогавашния Пиротски 
срез, в чийто състав е имало играчи 
от Пирот, Димитровград, Бела па
ланка и Бабушмица. Освен Сретен 
Игов, в този отбор са играели още 
Стоян Стоянов и Сретен Мирков.

Сретен Игов е играл и в няко
гашните димитровградски отбори 
по баскетбол и хандбал.

Свободан Манов - Бамби запо
чва да играе в “Балкански” най—

Д. С.Димитър Ставров
Тъжен помен 

На 9 февру
ари се навър
шват три 
тъжни години 
от смъртта на 
нашия 
непрежалнм 
съпруг, баща, 
тъст и дядо 
ИЛИЯ 
ПЕТРОВ-ЛИКА 
от Димитровград

Гордеем се, че те имахме, 
тъжим, защото те загубихме. 

Ойсчелсни: съйру$а 
Отмери и дъщери Любиш 
и 1>ир}и(1а със семеЛсШвпШа

Сириш 31 т шШшш
На снимката е димитровградският ловджия Коля Ми- I __

ланов, който неотдавна уби глиган с тегло около 150 ки
лограма. Коля е роден през 1963 година, а елов се занимава 
от 1985 година. Казва, че в досегашната си ловджийска 
“кариера” е убил доста диви свине. По думите му, за да 
бъде добър ловец, човек трябва да има добро оръжие, да 
има другари за ловуване, които са дисциплинирани и сго
вори и.

Своята страст към ловуването този Димитровград- 
чанин е наследил от баща си. Както ни каза самият той, 
навремето баща му е застрелвал 9 свине за един ден. Ре
кордът на Коля за един ден е три убити диви свине.

Ловецът изтъкна, че тази година в димитровградските 
ловни резервати има доста диви свине. Това несъменено 
представлява радост за димитровградските ловци.

к
■е

тI
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1Рнапред като десен защитник, а след 
това и като халф. Много често, ко
гато е било нужно, той е бил и вра
тар. Като защитник Свободан е 
вливал сигурност в отбраната на от
бора си, защото сълерническите иг
рачи са минавали много трудно пок
рай него. По думите на Свободан. 
най добрия си мач е изиграл срещу 
отбора на Гарнизона от Лесковац за 
купата на Югославия, който тогава 
е бил съставен от играчи от Втора 
дивизия

*

' 2
г.

си
Б.Д.изток, които са отбивали



- Пятипа - Забава
зо януари 2Ш

ггнтатат! гяштгта Гирпмяппш богаташе
„Сбъркан" старец и 

двукрака „лисица"

кьоше - банка. А несмо
Станули смо тека на “Павлиончето” Пе- богаташе, а? Еве синочка с

женуту гьи броимо, с тея нака Дзевдзекат, Бута Завутнякат и я.
Излъга ви, Пека Дзевдзекат и Бута За- границуту и с приватнете -

десет банкье! Десет банкье

кико никога, а?
-Айде Контро, гукни съга!
-Я се млого не разбирам у банкье и 

ньиньете далавере! - рече кико попарен 
Контрата. - Само знам дека кига идем да

Един дърводелец от Звонци бил . за да лекува краката си, а старият 
голям майстор за врати, прозорци, майстор останал да гледа дома и до- 
правел хубави коли и ковчези за по- битъка. Разбира се - и пълноценно 
койници, имал дъскорезница... Се- да използва отсъствието на съпру- 
мейството му се занимавало със гата си и присъствието на любима- 
земеделие, а и отглеждало крави, та си. След няколко дни бабата се 
овце, кози и кокошки. Майсторът прибрала от банята и веднага тръг- 
работил много и качествено, изка- нала да види стоката, 
рвал добри пари, извел децата си на 
път и накрая останал да живее сам с изпищяла тя. 
бабата си.

Тъй като на младини бил беден, трогнато казал старецът, 
той нямал възможност да се налу
дува по момите. Затова се “сбър- задето не могъл да заварди една 
кал” на стари години: на 70-годи- квачка с 15 пиленца. Но щом спо- 
шна възраст(!) залюбил 45-годи- менала малките, тя се “просветли- 
шна жена от Пресека. Тя често ид- ла”: каква е тази лисица, че отвед- 
вала за вода от извора Слоново ду- нъж да отнесе и квачката, и пиле- 
пе, която била необходима на све- тата?! 
кървата й, за да излекува болните —

НИоти ньиньата ората йе йедна истина да 
вой се дзевериш.

-Кажем ти я - подватил своюту Дзев
дзекат - не знам защо пищи тия народ? 
Йедно време беомо Кувайт, навта у сваку
ижу по неколко канте...

-При нас канте, а при пирочанье бури- платим водуту, токат или данакат, свакьи
пут ми узну и они по некой динар таксу... 

_Е-е-е, ако тея банкье чекаоше от так-

- Леле, дедо, нема гьу квачката! -

- Дали гьу па однесе лисица! - ща, ама берията идеше по нас! - не видо 
кига се примъкнул и Контрата.

-Тека йе Пеке, я само не знам колко
Бабата започнала да го постри, сете за токат или за данакат или от другье 

наше уплате, одавна да су удариле катан- 
ци! -уили се Дзевдзекат.

-На друго место оне беру мед, Контро! -
души се обогатите и колко милионери се 
накотише?! - дава му силу Завутнякат.

-Обогатите се тия с цистернете, а они 
несу у Цариброд! -пай рече Контрата, ама рече Звутнякат.
овия двоица ич га не погледжую. -На койе? -питуюе га наивно Контрата.

-Са па смо станули Каливорния. У свак -А ти знайеш ли от кою ливаду пчелете 
дом ял два, ял три бокса най-убаве цигаре, беру мед, а?- пай га засече Дзевдзекат. 
Теквея цигаре пуше само най-богатите: Контрата си закьута.
“малборо” ли се каже, “ронвил” ли , само -Па ти Пеке кико оратиш, нийе ем смо 
знайем дека су най-скупе! Кувайт, ем Каливорния, ем Швейцария, а

—Ама човеци - ядоса се Контрата - они може и йоще нещо да смо, кво че кажеш,
бокс Манчо?

- Леле, дъртаку збъркан! - рев- 
си очи. И редовно се отбивала при нала бабата. - Тая твоя лисица оди 
майстора, който от голям мерак за на две ногье, не ступила с ньи да 
“споделената любов” не я изпра- даде Господ! 
щал без нищо.

Веднъж се наложило неговата 
баба да отиде в Гамзиградска баня,

Па ела да видиш олелия!
Й. Миланов

Смешки нещастие на един.
* * *
- Какво прави блондинка, ко- 

гато й е студено?
- Сяда в ъгъла на стаята, за- 

щото е чувала, че там е 90 гра
дуса.

гьи не пуше, а гьи продаваю и на 
заработе по йедно йевро! -Добре де — съсети се Контрата - па ка-

-Ти да кютиш, Контро! А еве га и Ман- жете ми защо тъгай по заплате и паре смо
на дзаднье место у нашуту държаву? 

-Нека ти каже бай Манча! - изокаше у

Полковник отива при лекар.
- Докторе, когато любя жена 

си, тя един път е студена, а друг 
път е топла. Защо?

- Защото я любите само един 
път през лятото и един път през 
зимата - отвърнал лекарят.

* * *

ча, нека и он каже.
-Кво че кажем/ ако имамо най-убав и 

най-скуп тутун - тъгай истина смо Кали- йедън глас Дзевдзекат и Завутнякат - Он
се пише по-отракан!
- Ещо ли? - реко я. - Па не може по све

* * *
Шоп тръгнал на работа. На 

едно място го питат какво може 
да работи.

- Моа да копам.
- Друго?
- Моа и да не копам.

ворния...
-И не само Каливорния, а и Швейцария!

- пърчи се Дзевдзекат. -Я ми кажете у кой Да будемо първи, требе по нещо и да смо 
град има толкова банкье, а? На свако задньи!

- Защо не си се омъжила
още?

- Предпочитам да нося щас
тие на много мъже, отколкото

Мом, (юЗ доШвтв
Коалиции и колизии

Макар че са с “различен” политически цвят, някои хора от пар
тиите на червените патриоти, неосведомените легалисти, непредви
димите монархисти и несиметрично подредените букви и числа ми се 
оплакват по един и същи начин: Тия нашите горе не знаят какво 
правят с тази четворна коалиция!

Не бойте се! - успокоявам ги. - Тия вашите горе знаят какво 
правят. Тази четворна коалиция е по-природен съюз от четворната 
коалиция, наречена демократичен блок.

Няма разлика
Преди 7-8 години тогавашната общинска власт в Димитровград 

вдигна голям шум срещу “Братство”, но едва ли някой разбра за 
какво. Както и сега, и тогава се споменаваше само някакво 
”деструктивно влияние” на вестника.

Очевидно от тогава до днес нищо не се е променило в Димит
ровград - същата мишена, същото разстояние!
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Въпрос: Какво е толерантност?
Геров: Толерантност е когато плюнем в 

празното портмоне на някой човек, а тон ни 
изкаже благодарност, понеже и това е ня
каква придобивка за него!

Въпрос: Какво правихте на 29 ноември?
Геров: Тъй като не съм политически ан- 

След като получи първа награда в конкурса гажиран, аз свободно извиквах лозунги: 
на Радио Белград за цай-духовнт отговор на Долу монархията! Да живее кралят! Нап- 
сериозен въпрос, нашият поет Милорад Геров ред, нашите! 
продължава да отговаря духовито на зададе
ните от редакцията въпроси. Тук поместваме 
три негови отговора, които са подбрани сред 
множеството пристигнали отговори и са про- машната овца с говорен недостатък и ви- 
четени по радиото. наги блее: Бле-е-е-ър!

Виновни
Сега ми е ясно кой е виновен за това, че димитровградското 

стопанство напълно е разрушено. И не само то!
-!?!
-"Братство”! Единствено нашият вестник е “дежурният винов

ник” за всичко във всяко време и за всяка власт.

Политиците не лъжат, нали?
В пиротския вестник “Слобода” председателят на ИС на ОС в 

Димитровград заяви, че не чете “Братство”, защото му пречела 
снимката на Милошевич преди пети октомври.

Същата снимка обаче не му попречи по време на изборите след 
пети октомври да се кандидатира на листата на Милошевич.

Въпрос: Кой според Вас е черната овца?
Геров: Според мен черната овца е до-

А.Т.
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_______ _ Е"Поща: Ьга1«1уо@твсЯат5.п«1 П*™* м«р Тодоро., п^р
^ШЯЯШт- Никола Цветков (технически редактор и комютьрен дизайн), Красимира Иванова-Николич (езиков редактор).

Телефони: директор (тел. факс) (018) 46-454, редакция (018) 46-845, комерсиала (018) 352-751.
Вестникът излиза всеки петък. Ръкописи не се връщат. Годишен абонамент за 2003 г. е 500 дин (За чужбина: 35 евро)-

Основател: Народна скупщина Вестник на българите в Сърбия 
на Република Сърбия

Издава: Издателство "Братство“
Кей 29 декември 8 Щ


